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RESUMO 

 
 

As Boas Práticas em serviços de alimentação possuem grande relevância para as 

Unidades Produtoras de Refeições (UPR) entregar produto final seguro permite que 

o empreendimento produza alimentos que não ofereçam riscos à saúde do 

consumidor. A produção de alimento seguro permite a sobrevivência e 

competitividade de um serviço de alimentação, e promove a seguridade da saúde de 

seus clientes finais.  Nesse sentido, torna-se essencial monitorar a execução de 

procedimentos correlatos às Boas Práticas de Manipulação (BPM). O trabalho 

avaliou as condições higiênico-sanitárias do Departamento de Alimentos e Bebidas 

(A&B) de um hotel localizado em Itaguaí, RJ. Para efetuar a avaliação em questão 

foi aplicado o checklist da Resolução RDC 275/2002, que avalia as condições de 

BMP de uma UPR; e posteriormente elaborar Diagramas de Ishikawa (Causa e 

Efeito) para estudar as origens das não conformidades e propor melhorias às 

mesmas. A unidade alcançou o percentual de 90% de conformidade, sendo, 

portanto, considerada uma UPR pertencente ao grupo 1 de acordo com a 

classificação do percentual de conformidade apresentado na legislação supracitada. 

Destaca-se que a UPR alcançou 100% de conformidade na avaliação do tópico 

sobre a higiene de equipamentos, móveis e utensílios; bem como na análise da 

documentação obrigatória. Com relação às não conformidades, estas foram 

observadas nos seguintes tópicos: climatização deficiente, uniformes desgastados e 

limpeza inadequada dos sanitários. Assim sendo, foram desenvolvidos Diagramas 

de Causa e Efeito para estudar possíveis melhorias para as não conformidades 

observadas. Foi possível concluir que a UPR estudada apresentou um amplo 

percentual de conformidade com os parâmetros da Resolução RDC 275/2002, 

entretanto, torna-se necessário implementar ações que visem combater as 

inadequações detectadas, com base na análise feita no Diagrama de Ishikawa. 
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ABSTRACT 

 
 

Good practices in food services are of great relevance to Meal Producing Units (UPR) 

delivering safe end products allows the enterprise to produce foods that do not pose 

risks to consumer health. The production of safe food enables the survival and 

competitiveness of a food service, and promotes the health safety of its end 

customers. In this sense, it is essential to monitor the execution of procedures related 

to Good Manipulation Practices (BPM). The work evaluated the hygienic-sanitary 

conditions of the Food and Beverage Department (A&B) of a hotel located in Itaguaí, 

RJ. To perform the assessment in question, the checklist of Resolution RDC 

275/2002 was applied, which evaluates the BMP conditions of a UPR; and then 

elaborate Ishikawa Diagrams (Cause and Effect) to study the origins of 

nonconformities and propose improvements to them. The unit achieved a 90% 

compliance percentage, and is therefore considered a group 1 UPR according to the 

compliance percentage classification presented in the aforementioned legislation. It 

is noteworthy that UPR achieved 100% compliance in the evaluation of the topic on 

the hygiene of equipment, furniture and utensils; as well as reviewing the required 

documentation. Regarding nonconformities, these were observed in the following 

topics: poor climate control, worn uniforms and inadequate cleaning of toilets. 

Therefore, Cause and Effect Diagrams were developed to study possible 

improvements for the observed nonconformities. It was concluded that the studied 

UPR presented a large percentage of compliance with the parameters of Resolution 

RDC 275/2002, however, it is necessary to implement actions to combat the detected 

inadequacies, based on the analysis made in the Ishikawa Diagram. 

 
 

Keywords: safe food, Good Practices, quality management. 

 



7 

 

 INTRODUÇÃO 

 

Os serviços de alimentação e de hospedagem possuem relação desde a 

antiguidade, pois os deslocamentos de pessoas geravam uma demanda por 

acomodações e locais onde pudessem se alimentar enquanto viajavam. Silva e 

Kemp (2008) citaram que, na história antiga da humanidade, os deslocamentos, 

sejam eles definitivos ou temporários, já apresentavam diversas motivações, que 

eram a realização do comércio, encontros religiosos, cuidados com a saúde e 

eventos esportivos, como, por exemplo, os jogos olímpicos realizados na Grécia que 

mobilizavam um grande número de pessoas.  

Segundo Azevedo e Silveira (2016), a gastronomia agrega valor ao produto 

turístico por evidenciar a identidade de um local no que diz respeito à alimentação, e 

permite a percepção da diversidade dos grupos sociais e suas relações distintas 

com os alimentos. Esse fato fortalece a individualidade cultural, e pode contribuir 

para o desenvolvimento econômico das localidades. Para Neto e Azevedo (2010), a 

atratividade de um lugar é um componente importante para fornecer singularidade a 

um local, e com base nisto um destino pode utilizar seus serviços de alimentação 

para se destacar de outras regiões. 

A restauração está inserida no setor de serviços, no qual o encantamento do 

cliente tem vital importância para o sucesso do negócio. Branco, Ribeiro e Tinoco 

(2010) destacaram que a satisfação do cliente é uma consequência da qualidade 

percebida no momento do atendimento de suas necessidades, na qual o receptor do 

serviço realiza uma ponderação entre custo e benefício em relação às suas 

expectativas pré-estabelecidas. O Ministério do Turismo, em conjunto com a 

Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (FIPE), realizou um estudo durante a 

Copa do Mundo de Futebol, realizada no Brasil em 2014, no qual foi identificado 

uma boa aceitação dos pratos típicos brasileiros por parte dos turistas estrangeiros, 

cerca de 93% dos visitantes avaliaram positivamente a culinária regional, fato 

favorável para o turismo no país (BRASIL, 2014). 

Dentro de um estabelecimento hoteleiro, o setor responsável pela produção 

de refeições é denominado Departamento de Alimentos e Bebidas (A&B). Felix e 

Martins (2013) afirmaram que o serviço de A&B é um dos elos da atividade turística, 

e por este fato a segurança do alimento torna-se um elemento estrutural para a 
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qualidade da entrega do serviço. Portanto, garantir a distribuição de alimentos 

seguros, de acordo com os parâmetros exigidos por órgãos reguladores sobre como 

manipular, acondicionar e distribuir os produtos alimentícios deve ser uma 

responsabilidade dos hotéis que prestam este tipo de serviço. 

Oferecer alimentos seguros permite minimizar as fontes de risco que podem 

estar presentes em uma área produtora de refeições. Assim sendo, zelar pela 

segurança de produtos alimentícios é essencial para meios de hospedagem que 

buscam a excelência na prestação dos seus serviços. Alcançar o encantamento do 

cliente é a meta de qualquer MH no que tange ao serviço principal, ou seja, a venda 

da estadia (GOMES et.al., 2018). 

Ao realizar um serviço, as cozinhas hoteleiras devem ter o comprometimento 

em oferecer alimentos aprazíveis, saborosos, com precificação compatível com seu 

público alvo. Além disso, também é necessário considerar e levando em conta os 

aspectos nutricionais e a segurança do alimento. Admite-se que a vivência 

gastronômica positiva permitirá que o visitante guarde lembranças de momentos 

agradáveis em um meio de hospedagem (SOUZA et.al., 2009).  

As Unidades de Alimentação e Nutrição (UAN), também denominadas 

Unidades Produtoras de Refeição (UPR), devem adotar medidas de controle 

higiênico-sanitário que estão dispostas na lei sob a forma do Manual de Boas 

Práticas disponibilizado pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), 

pela Resolução RDC 216, que dispõe sobre a padronização dos procedimentos para 

manipulação adequada dos alimentos (LOPES; SILVEIRA e FLORIANO, 2015). 

Portanto, o gestor do Departamento de A&B, bem como seus colaboradores, 

precisam zelar pelas condições higiênico-sanitárias dentro do ambiente de produção 

e manipulação de alimentos, para evitar os surtos ou casos isolados de Doenças 

Transmitidas por Alimentos (DTA). As DTA são doenças causadas pelo consumo de 

alimentos e/ou água contaminada. Considera-se surto quando duas ou mais 

pessoas possuem sintomas iguais em um mesmo local. As doenças transmitidas por 

alimentos são responsáveis por uma significativa causa de mortalidade no mundo 

(BRASIL, 2017). 

Nesse contexto, o tema central do presente trabalho de conclusão de curso é 

a manipulação segura de alimentos nas áreas de produção de refeições em um 

meio de hospedagem fluminense. Busca-se, através da realização dessa pesquisa, 
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verificar se as Boas Práticas de Manipulação estão sendo aplicadas em uma 

cozinha hoteleira no município de Itaguaí, município situado no estado do Rio de 

Janeiro. 

 A etapa de pesquisa de campo foi realizada em um empreendimento 

hoteleiro de perfil corporativo, onde o serviço de alimentação possui demanda 

significativa por parte de seus hóspedes que se alimentam no hotel durante toda a 

sua estadia, portanto a segurança alimentar possui vital importância para a 

preservação da saúde de seus clientes. 

Sendo assim, a metodologia escolhida foi o estudo de caso com aplicação de 

uma lista de verificação (cheklist) e observação participativa para a coleta de dados.  

Posteriormente, utilizou-se o Diagrama de Ishikawa, também denominado Diagrama 

de Causa e Efeito, para determinar as origens dos possíveis problemas a serem 

detectados no que tange à manipulação segura dos alimentos no Departamento de 

A&B em questão.  

 

 

Objetivos 

 

Objetivo Geral 

Analisar as condições higiênico-sanitárias do Departamento de Alimentos e 

Bebidas de um estabelecimento hoteleiro. 

 

Objetivos Específicos 
 
 

• Aplicar um checklist focado em condições higiênico-sanitárias em um 

Departamento de Alimentos e Bebidas de um estabelecimento hoteleiro; 

• Detectar quais são os elementos conforme e não conforme nesse 

Departamento, segundo a legislação sanitária de produtos alimentícios; 

• Analisar as causas e efeitos das não conformidades observadas no 

Departamento estudado; 

• Propor as melhorias para as não conformidades observadas no serviço de 

alimentação em questão. 
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CAPÍTULO 1 – ASPECTOS GERAIS ACERCA DA SEGURANÇA DO ALIMENTO 

 

A produção de refeições e os riscos de contaminação 

De acordo com o Decreto-Lei nº 986 de 21 de outubro de 1969, considera-se 

alimento toda substância ou mistura de substâncias no estado sólido, líquido, 

pastoso ou qualquer outra forma adequada, destinada a fornecer ao organismo 

humanos os elementos normais a sua formação, manutenção e desenvolvimento 

(BRASIL, 1969). 

O ato de se alimentar pode ser observado por dois aspectos: biológico e 

cultural. A vertente biológica é enxergada pela ótica da necessidade de 

sobrevivência, enquanto que a parte da alimentação relacionada à nutrição possui 

importância substancial para a manutenção da saúde e, por conseguinte, da vida 

humana. Já com relação ao aspecto cultural, a alimentação também incorpora 

significados e comportamentos de acordo com a localidade e o grupo social nos 

quais está inserida, trazendo consigo percepções relativas a elementos como 

gênero, memória, família, identidade e religião (LIMA, NETO e FARIAS, 2015). 

Castro, Maciel e Maciel (2016) destacaram que a alimentação envolve códigos 

sociais que permeiam a relação entre o ser humano e natureza nos mais variados 

grupos sociais, assim sendo, pode ser considerada um instrumento de expressão e 

comunicação.  

Para que o alimento atenda às duas características supracitadas, é 

necessário que seja apresentado de forma segura, ou seja, livre de possíveis 

contaminações. De acordo com o Codex Alimentarius: 

 

 Contaminantes são substâncias que não foram adicionadas 

intencionalmente aos alimentos. Os processos de produção de alimentos 

podem levar a entrada de substâncias nos alimentos a qualquer momento: 

durante a fabricação, manuseio, armazenamento, processamento ou 

distribuição. Contaminantes também podem entrar nos alimentos do meio 

ambiente. A presença de tais substâncias nos alimentos deve ser 

monitorada cuidadosamente para evitar que a contaminação afete a 

qualidade dos alimentos ou torne os alimentos inseguros (CODEX 

ALIMENTARIUS, 1995). 
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Nesse cenário, as Unidades de Alimentação e Nutrição (UAN), também 

denominadas Unidades Produtoras de Refeições (UPR), possuem como principal 

atividade a preparação de alimentos que atendam a duas principais funções, que 

são: atender ao perfil de seus consumidores e considerar a importância da 

segurança do alimento. Com relação a esse segundo ponto, destaca-se a 

necessidade de evitar contaminantes que propiciem doenças ou prejuízos aos 

clientes, por isso deve sempre ater-se aos processos que permitam a garantia da 

seguridade das refeições produzidas (SOARES et al., 2018; OLIVEIRA et al., 2016). 

Definem-se como possíveis riscos à segurança do alimento os agentes 

biológicos, químicos ou físicos capazes de contaminar os alimentos, com 

capacidade de causar efeitos nocivos à saúde. A contaminação pode ocorrer pela 

presença do microrganismo, objeto ou substância perigosa presente em embalagens, 

no próprio alimento ou no ambiente onde este é manipulado (MANNING e SOON, 

2016), ou seja, as residências, os serviços de street food ou as cozinhas 

profissionais. 

Os perigos alimentares podem ser encontrados em todas as etapas da cadeia 

alimentar, desde o momento de início da produção até o consumo final. Cabe 

destacar que, fase da manipulação, existe uma grande possibilidade de haver 

transmissão de microrganismos se não houver cuidados específicos para prevenir 

esse tipo de contaminação (BRASIL, 2010). 

Pode ocorrer contaminação cruzada, onde patógenos naturalmente 

presentes em um alimento podem se transferir para outro através de 

utensílios ou aparelhos usados na preparação sem serem lavados e 

desinfetados entre um e outro. Muitos patógenos são transferidos de uma 

pessoa a outra por via fecal oral, por não lavagem das mãos após uso da 

toalete e também bactérias presentes em lesões de pele infectadas ou 

existentes naturalmente me membranas mucosas do nariz também podem 

contaminar os alimentos. E alimentos cozidos inadequadamente ou mantido 

em temperaturas inapropriadas, podem levar à multiplicação e produção de 

toxinas em alimentos. As toxinas bacterianas produzidas são termo estáveis 

e não são destruídas na cocção dos alimentos (BRASIL, 2010). 
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 A figura 1 apresenta a sequência da cadeia de produção alimentar 

relacionada aos perigos de contaminação. 

 

Figura 1. Fluxo da cadeia de produção de alimentos 

 

 Fonte: BRASIL (2005, p.2). 

 

Ponath et al. (2016) afirmaram que os alimentos são possíveis vetores de 

contaminação por microrganismos desde seu recebimento até o momento da 

distribuição, e, como consequência dessa transmissão de agentes contaminantes, 

são capazes de originar surtos de Doenças Transmitidas por Alimentos (DTA). 

Alguns fatores como origem precária das matérias-primas, higienização insatisfatória 

durante manipulação e temperatura de consumo imprópria podem promover o 

crescimento de microrganismos no alimento, quadro capaz de mudar as 

características físicas, químicas e sensoriais de uma refeição, tornando o alimento 

impróprio para o consumo humano. É importante ressaltar que um alimento pode 

estar aparentemente normal, ou seja, apresentar características sensoriais 
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preservadas, e mesmo assim estar contaminado e possuir potencial de transmitir 

doenças ao consumidor. 

No quadro 1 são categorizados e exemplificados os possíveis perigos que 

podem acometer a integridade dos alimentos e, por conseguinte, acarretar danos à 

saúde humana.  

 

Quadro 1. Definições e exemplos de perigos que podem ser encontrados em 

alimentos. 

Perigos nos Alimentos 

Tipos Contaminantes Exemplos 

Perigo Físico Material sólido que possa causar 

ferimentos. 

 Pequenas pedras, 

pedaços de vidro, 

espinhas e pregos. 

Perigo 

Químico 

Substâncias químicas que podem 

entrar em contato com alimento em 

algum momento, desde sua 

produção até a entrega final.  

Desinfetantes, inseticidas, 

resíduos de produtos de 

limpeza e agrotóxicos. 

Perigo 

Microbiológico 

Abrange os microrganismos que 

podem se proliferar em contato com 

o alimento. 

Bactérias, parasitas 

fungos e vírus.  

Fonte: BERTI e SANTOS (2016) 

 

Aplicações das Boas Práticas em serviços de alimentação 

Figueiredo e Neto (2001) reiteraram que a contaminação microbiológica pode 

ser considerada uma das mais prejudiciais à saúde humana; entretanto, a presença 

de agentes químicos oferece também grande ameaça aos alimentos, principalmente 

em longo prazo. Para o controle da contaminação microbiológica o uso das Boas 

Práticas durante a preparação do alimento é indispensável, pois as BP podem 
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minimizar o potencial deletério da maior fonte de agentes contaminantes, estes 

provenientes de práticas inadequadas de higiene durante o processamento do 

alimento em âmbito industrial, ou da produção de refeições em serviços de 

alimentação. Já a contaminação química deve ser controlada, inicialmente, na 

produção do alimento durante seu manejo no campo no que tange ao uso de 

agrotóxicos, e também no decorrer da manipulação devem ser tomados cuidados 

para proteger as matérias-primas alimentares e os produtos prontos do contato com 

agentes químicos.  

Além da preocupação com a saúde do consumidor, a qualidade sanitária é, 

atualmente, um requisito fundamental para a comercialização dos produtos 

alimentícios. Nesse contexto, as Boas Práticas fazem parte de um sistema de 

gestão da qualidade que permite minimizar ao máximo os riscos de contaminações 

alimentares. Nas unidades produtoras de refeições, a legislação sanitária preconiza 

vários critérios para a produção de alimentos seguros, através de padrões 

específicos.  Por definição, as Boas Práticas de Fabricação (BPF) são normas que 

visam a garantia da qualidade sanitária de um serviço de alimentação (MORO et al., 

2015).  

Com o intuito da diminuição dos riscos de contaminação em alimentos, a RDC 

216/2004 dispõe sobre procedimentos de BP visando a padronização das atividades 

executadas durante a manipulação de alimentos em UAN. As Boas Práticas são um 

conjunto de ações que tem como objetivo fornecer diretrizes que permitam a 

produção de alimento seguro garantindo qualidade higiênico-sanitária e o respeito às 

normas da legislação sanitária. Segundo essa resolução, todo serviço de 

alimentação deve ter o manual de boas práticas para guiar os procedimentos para a 

manutenção da qualidade sanitária dos alimentos (BRASIL, 2004).  

 

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, o controle da água de 

abastecimento, o controle integrado de vetores e pragas urbanas, a 

capacitação profissional, o controle da higiene e saúde dos manipuladores, 

o manejo de resíduos e o controle e garantia de qualidade do alimento 

preparado (BRASIL, 2004). 
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Com o intuito de controle das atividades de rotina de um estabelecimento de 

alimentação o Procedimento Operacional Padrão (POP) é um dos documentos 

obrigatórios exigidos pela Vigilância Sanitária. A Resolução RDC 275 de 21 de 

outubro de 2002 dispõe sobre o POP. 

Procedimento Operacional Padronizado (POP) é o procedimento escrito de 

forma objetiva que estabelece instruções sequenciais para a realização de 

operações rotineiras e específicas na produção, armazenamento e 

transporte de alimentos. Este Procedimento pode apresentar outras 

nomenclaturas desde que obedeça ao conteúdo estabelecido nesta 

Resolução (BRASIL, 2002). 

 

Os avanços na produção de um alimento seguro são consequência de 

estudos e pesquisas voltadas à microbiologia de alimentos em todo o mundo, 

detectando tipos de patógenos, analisando controle de processos e identificando 

riscos nos alimentos. Assim como mecanismos de gestão da segurança do alimento 

as Boas Práticas de Fabricação ou Boas Práticas (BPF/BP), os Procedimentos 

Operacionais Padronizados (POP) e Análise de Perigos e Pontos Críticos de 

Controle (APPCC) que estão presentes nos serviços de alimentação (TONDO et al., 

2015). 

As Boas Práticas constituem uma ferramenta de controle que possibilita a 

preparação e a distribuição de alimento seguro, pois em uma UPR a matéria-prima 

pode estar vulnerável a diferentes meios de contaminação por microrganismos 

patogênicos associados a processos inadequados (SILVA et al., 2015).  

Então, visando à obtenção de um alimento seguro, as unidades de produção 

de alimentos devem executar as Boas Práticas, já que esse conjunto de 

procedimentos sistematiza regras higiênico-sanitárias para todas as etapas de 

manipulação dos alimentos, com a finalidade de evitar surtos provocados pelas 

Doenças Transmissíveis por Alimentos (DTA). Seguir essas diretrizes pode reduzir 

os riscos de contaminações relacionadas às mãos dos manipuladores, as 

superfícies e aos equipamentos, por exemplo, para que estes não se tornem um 

canal de propagação de microrganismos (SANTOS et al., 2016).  
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A literatura científica apresenta diversos estudos abordando a importância da 

aplicação das Boas Práticas para a segurança do alimento. Algumas pesquisas com 

esse tema, publicadas nos anos recentes, estão apresentadas no quadro 2:
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Quadro 2. Exemplos de pesquisas recentes sobre as Boas Práticas de Manipulação para a segurança do alimento.  

Tema Principais resultados Fonte 

Nível de conhecimento e 

atitudes de manipuladores 

de restaurantes sobre 

práticas para segurança 

do alimento. 

Os 402 manipuladores de alimentos participantes da pesquisa demostraram 

conhecimentos satisfatórios acerca das Boas Práticas. Os pontos fracos foram os 

conhecimentos e atitudes acerca de contaminação cruzada e controle de tempo e 

temperatura de preparo dos alimentos. 

Al-Kandari, 

Al-Abdeen, 

e Sidhu 

(2019) 

Aplicação das Boas 

Práticas de manipulação 

de alimentos em unidades 

militares. 

O artigo relata quais são as principais atividades para gestão da qualidade sanitária em 

unidades de produção de refeições para militares da Índia. 

Jindal 

(2019) 

Avaliação da qualidade 

higiênico-sanitária em 

panificadoras segundo as 

Boas Práticas de 

Fabricação. 

Duas panificadoras foram avaliadas por meio da adoção das Boas Práticas de 

manipulação nos empreendimentos. O resultado final mostrou que 50% da amostra 

obteve resultado ruim atendendo menos da metade dos requisitos e os outros 50% 

apresentou 75% de atendimento das conformidades sendo considerada regular. As duas 

unidades apresentavam riscos à saúde do consumidor. 

Machado 

(2019) 

Análise das condições Todas as UANE pesquisadas se apresentaram parcialmente adequadas para os 
Soares et 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0956713519301392#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0956713519301392#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0956713519301392#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0956713519301392#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0956713519301392#!
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higiênico-sanitárias e 

Boas Práticas em 

Unidades de Alimentação 

e Nutrição Escolares 

(UANE) 

quesitos relacionados à edificação, manipuladores e processos. No entanto, 66,7% 

apresenta risco sanitário regular, por isso denota a necessidade de realização de 

medidas corretivas em relação às Boas Práticas de Fabricação. 

al. (2018) 

 

Avaliação a aplicação das 

Boas Práticas em food 

trucks. 

Nessa pesquisa, nove food trucks foram avaliados. Destes, apenas 9% atendeu a maior 

parte das exigências, 36% obtiveram resultado mediano e os outros 36% apresentam 

resultados insatisfatórios quanto as Boas Práticas. Os resultados comprovaram 

fragilidade na qualidade higiênico-sanitárias dos food trucks. 

Barbosa et 

al. (2018) 

A importância da 

implantação das Boas 

Práticas de Fabricação na 

indústria de alimentos. 

O artigo faz breve explicação sobre a evolução da qualidade nas indústrias de 

alimentos, cita a legislação referente às Boas Práticas de Fabricação, enaltecendo a 

importância de sua implantação e destacando que a utilização desse conjunto de 

procedimentos é um processo contínuo para manutenção da qualidade sanitária dos 

produtos e dos processos. 

Veronezi e 

Caveião 

(2016) 

Efeito das Boas Práticas 

sobre a segurança do 

alimento em escolas 

secundaristas. 

Após a realização de treinamentos sobre as BP com os manipuladores, foi observada 

uma redução do nível de contaminação microbiológica das refeições servidas nas UPR 

escolares em questão. 

Ababio et 

al. (2016) 



19 

 

Avaliação higiênico-

sanitária em UANE, 

analisando a adoção de 

Boas Práticas. 

A produção de refeição das UANE, não atende aos requisitos necessários as Boas 

Práticas. Apenas 10,3% dos manipuladores utilizavam roupas limpas, 75,9% das 

instalações apresentava-se em estado precário, 89,7% dos equipamentos também se 

encontrava em mau estado e em 51,7% das UANE a higienização dos 

hortifrutigranjeiros era realizada de forma inadequada. 

 Lopes et 

al.(2015) 
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Doenças Transmitidas por Alimentos (DTA) e Boas Práticas 

De acordo com o Ministério da Saúde (2019), “Doenças transmitidas por 

alimentos são aquelas causadas pela ingestão de alimentos e/ou água contaminados. 

Existem mais de 250 tipos de DTA, sendo que a maioria delas são infecções 

causadas por bactérias e suas toxinas, vírus e outros parasitas”.  

 Almejando prevenir as doenças, a vigilância sanitária realiza o controle das 

Boas Práticas de manipulação baseada nas legislações vigentes para garantir a 

qualidade sanitária dos alimentos (CECON; COMARELA, 2015). Então, para que haja 

a prevenção das DTA, são princípios fundamentais da segurança dos alimentos utilizar 

matérias-primas livres de contaminantes, manter a higiene de mãos, zelar pela 

manutenção de superfícies sanitizadas, separar alimentos crus de cozidos (para evitar 

a contaminação cruzada), manter os alimentos em temperatura segura segundo sua 

composição, cozer bem os alimentos e utilizar água tratada (SERAFIM, 2010; SOUZA 

et al., 2015). 

Segundo BRASIL (2007) as Doenças Transmitidas por Alimentos podem 

ocorrer das seguintes formas (Quadro 3):  

 

 Quadro 3. Características das Doenças Transmitidas por Alimentos. 

Doenças Transmitidas por Alimentos (DTA) 

Infecções transmitidas 

por alimentos 

 São doenças que 

ocorrem após a ingestão 

de alimento que possua 

organismos nocivos à 

saúde. 

Toxoplasmose, hepatite A 

e salmonela. 

 

Intoxicações 

alimentares 

 Ao ingerir alimentos que 

possuam substância 

Intoxicação por 

estafilococus, botulismo e 
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tóxica (inclusive toxinas 

produzidas por 

microrganismos, como 

bactérias e fungos. 

toxinas advindas de 

fungos. 

 

Toxinfecção por 

alimentos 

Resultado de ingestão de 

alimentos com 

organismos prejudiciais à 

saúde que liberem 

toxinas. 

Cólera. 

 

Fonte: BRASIL, 2007.  

  

Atrelada ao conceito de DTA está a possível ocorrência de surtos alimentares.  

Um surto alimentar é caracterizado pela existência de duas ou mais pessoas que 

apresentem os mesmos sintomas após ingerir alimentos de mesma origem. Para ser 

reconhecido pelas autoridades de saúde, um surto precisa ser oficialmente 

comunicado, a partir de relatos médicos e atividades da Vigilância Sanitária e 

secretarias de saúde nos níveis municipais e estaduais, corroborando o 

acontecimento (BERNARDES et al., 2018). 

Quando ocorre a denúncia de um surto por DTA órgãos como a Agência de 

Vigilância Sanitária (Anvisa), as vigilâncias sanitárias estaduais e a vigilância 

epidemiológica devem ser comunicadas, para que medidas de controle do surto 

sejam executadas, como, por exemplo, a identificação do contaminante e a 

descoberta da provável fonte de contaminação (BRASIL, 2016). 

Para a detecção da doença um quadro de sintomas deve ser observado como, 

vômitos, diarreias, dores abdominais, dor de cabeça, febre, alteração da visão entre 

outros. Os sintomas variam de acordo com cada organismo, toxina encontrada no 

alimento e quantidade de alimento ingerido. Para adultos sadios a doença dura 

alguns dias e não deixa consequências, já pessoas com organismo debilitado como 
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crianças, idosos, gestantes e pessoas com baixa imunidade ou tomando algum tipo 

de medicação podem apresentar quadros graves e vir a óbito (BRASIL, 2013).  

Como principal medida para evitar surtos e, em casos mais preocupantes, torna-

se necessário executar métodos de controle precisos (SOUZA et al., 2015). Um fator 

determinante para a prevenção de crescimento microbiano é a temperatura do alimento 

quando acondicionado ou exposto para consumo. A relação entre tempo temperatura 

permite ter um produto com qualidade satisfatória, por esse motivo é essencial que os 

manipuladores possuam o conhecimento necessário para saber manipular o alimento 

pautado no controle do binômio tempo temperatura (VENTIMIGLIA; BASSO, 2008). 

Alves (2012) ratificou que o manipulador de alimentos é um ator importante 

durante a sua produção, já que pode interferir diretamente na propagação de 

microrganismos e causar DTA aos consumidores. Esses microrganismos podem estar 

nas roupas e no corpo humano, por esse motivo a higiene e os comportamentos 

durante o processamento dos alimentos devem ser monitorados por métodos de 

controle da qualidade higiênico-sanitária. O uso de perfumes e maquiagem, por 

exemplo, deve ser evitado para não haver a contaminação química. As legislações 

sanitárias padronizam comportamentos que devem ser adotados pelos manipuladores 

a fim de proteger os alimentos de contaminantes, entre eles podemos citar o uso de 

uniformes adequados e limpos, proteção completa dos cabelos, inexistência de barba, 

adornos e maquiagem, unhas curtas e higienização frequente de mãos. 

Um elemento que deve ser observado com atenção é o manipulador, que é 

agente fundamental para a proteção dos alimentos, por esse motivo o investimento em 

recursos humanos é indispensável. Nesse contexto, torna-se essencial treinar os 

manipuladores de alimentos abordando temas que englobem procedimentos 

adequados para a produção de refeições, desde o recebimento das matérias-primas 

até a entrega ao cliente final, os conhecimentos teórico-práticos para capacitá-los e 

proporcionar o treinamento contínuo que permite adequar o processamento e a 

manipulação dos alimentos de acordo com as normas atuais (SACCOL et al., 2006).  
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Legislações internacionais e nacionais para alimento seguro 

O Codex Alimentarius é um fórum internacional que tem como proposta  a 

garantia de alimento seguro, instituído pela Organização das Nações Unidas (ONU) 

através da Organização para Alimentação e Agricultura (FAO) e da Organização 

Mundial da Saúde (OMS), visando proteger a saúde do consumidor e padronizar 

práticas a nível regional e internacional de alimentos no que tange aditivos alimentares, 

medicamentos veterinários, contaminantes, pesticidas, rotulagem e análises de risco 

que é executado por meio do sistema de Análise de Perigo e Pontos Críticos de 

Controle (APPCC) (BERTI e SANTOS, 2016).   

Cabem ainda as agências FAO e OMS fomentar a obtenção de alimentos 

seguros, por meio de auxiliar os países a prevenir, administrar e se responsabilizar 

pelos riscos que podem ocorrer ao longo da cadeia produtiva de alimentos 

(Organização Pan-Americana da Saúde, 2019). 

O Brasil fez uso das legislações internacionais como parâmetro para a criação 

das legislações brasileiras que orientam a cadeia produtiva de alimentos, publicadas 

pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) e pelo Ministério da Agricultura, 

Pecuária e Abastecimento (MAPA) (PERETTI; ARAÚJO, 2010).  

 A Anvisa estabelece normas de licenciamento, cadastramento e fiscalização, 

avalia os estabelecimentos, os procedimentos de higiene e o controle de qualidade, 

com o intuito de preservar o consumidor reduzindo o nível de contaminação 

(MEDEIROS et al., 2013). A essa agência pertence ainda, a função de atribuir ou 

anular o certificado de execução das Boas Práticas de Fabricação, e se verificar o 

descumprimento das ações tem o poder de interditar os locais que realizam a 

fabricação, manipulação e distribuição de produtos que causem risco á saúde 

(SHINOHARA et al., 2016). 

De acordo com a lei 9.782 de 26 de janeiro de 1999 (BRASIL, 1999), compete a 

à Anvisa definir a política nacional e o sistema de vigilância sanitária; fiscalizar, 

normatizar e controlar produtos e substâncias; realizar vigilância em portos, aeroportos 

e fronteiras; acompanhar e coordenar ações estaduais e municipais de vigilância 
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sanitária e auxiliar com ajuda técnica e financeira; atuar em circunstâncias especiais de 

risco sanitário e manter um sistema de informações em cooperação com os estados. 

Quanto às ações tomadas em esfera estadual, citam-se as Vigilâncias Sanitárias 

(VISA) e são atribuídos a esse nível as ações de complementar as atividades de 

vigilância municipais e prestar apoio técnico e financeiro aos municípios. Nessa divisão 

de gestão, os municípios ficam com a atribuição de fiscalização de supermercados, 

bares, restaurantes, indústrias de alimentos, estabelecimentos comerciais, escolas e 

creches almejando a qualidade higiênico-sanitária dos mesmos (Subvisa – RJ, s/a). 

Outro setor ligado a manutenção da saúde é a Vigilância Epidemiológica, que é 

definida pela Lei n° 8.080/90 como “um conjunto de ações que proporciona o 

conhecimento, a detecção ou prevenção de qualquer mudança nos fatores 

determinantes e condicionantes de saúde individual ou coletiva, com a finalidade de 

recomendar e adotar as medidas de prevenção e controle das doenças ou agravos” 

(BRASIL, 1990). 

À Vigilância Epidemiológica compete fornecer informações técnicas e 

atualizadas aos profissionais de saúde sobre o controle de doenças suas possíveis 

consequências e também os fatores que influenciam o aparecimento de doenças em 

determinada população (VISA Goiás, s/a). 

O Estado brasileiro, como mediador de consumo, através desses órgãos dita as 

normas que irão conduzir a produção de alimentos seguros como as resoluções 

publicadas pela Anvisa e normas estabelecidas pelo MAPA. Nesse sentido, a 

Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo, por intermédio de sua Vigilância 

Sanitária, publicou a portaria CVS 5/2013 objetivando a complementação dos 

procedimentos da Resolução RDC 216/2004 definindo um roteiro de inspeção sanitária. 

Essa portaria contempla importantes medidas de controle e segurança para diminuição 

dos riscos de contaminação do alimento apresentando mais detalhes que a lei federal 

vigente principalmente em relação a saúde e segurança dos manipuladores, do 

processamento e armazenamento dos alimentos (VITERBO et al., 2018; FERRÃO, 

MORAIS, FERREIRA, 2016). 
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Ainda com o intuito de garantir a segurança na produção de alimentos, foi 

elaborada, pela International Organization for Standardization (ISO) a norma ISO 

22000/2005, com o intuito de padronizar em nível mundial a produção de alimentos 

seguros. Para isso, essa norma aborda toda a cadeia produtiva de alimentos, a partir 

dos produtores de alimentos para animais, produtores primários e produtores de 

alimentos para consumo. A norma ISO 22000/2005 compreende os princípios de 

Análise dos Perigos e Pontos Críticos de Controle (APPCC), combinados ao programa 

de pré-requisitos e a rastreabilidade (PERES et al., 2017). 

 

Gestão da qualidade aplicada à produção segura de refeições  

O conceito de qualidade pode ser observado por duas vertentes, qualidade 

percebida e qualidade intrínseca. A qualidade percebida diz respeito às características 

que atraem o consumidor como a cor, textura e aroma, entre outros, que levam o 

cliente a consumir novamente. Já a qualidade intrínseca relaciona-se a segurança do 

alimento e respeito as legislações atendendo a itens como ser livre de contaminantes, 

dosagens seguras de componentes, a não utilização dos ingredientes proibidos na 

legislação e peso correto. Ou seja, a percepção do consumidor quanto a qualidade é 

satisfatória quando atende a finalidade a que se propõe o produto ou serviço, e para o 

produtor é quando o bem satisfaz o seu público consumidor (VERONEZI e CAVEIÃO, 

2016). 

 A percepção de risco é um fator que influencia a conduta do consumidor no 

momento da compra, visto que a qualidade percebida está diretamente ligada a 

satisfação dos clientes (POOLKLAI, 2015). 

Para alcançar padrões de qualidade desejáveis, além das legislações 

disponíveis existem também as ferramentas de controle, onde as Boas Práticas de 

Fabricação e as Boas Práticas se encaixam. De acordo com o Codex Alimentarius, que 

fornece recomendações para todos os países, cada unidade produtora deve descrever 

as regras que são adotadas em um manual próprio para obter qualidade higiênico-

sanitária visando garantir requisitos para produzir alimentos evitando contaminações 

química, física e biológica que podem ser encontradas na matéria-prima, água, 
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utensílios, equipamentos, instalações, pragas urbanas e nos manipuladores (TONDO 

et al., 2015). 

Para Caveião e Veronesi (2016) o Procedimento Operacional Padrão também é 

uma ferramenta que consiste em descrever instruções de forma detalhada 

estabelecendo instruções sequenciais dos procedimentos realizados dentro de uma 

UPR, sendo importante para uniformizar o trabalho a ser executado independente do 

colaborador que irá fazer. São normas que devem ser verificadas, monitoradas e se 

necessário corrigidas. 

Segundo Silva et al. (2015), o plano de Análise dos Perigos e Pontos Críticos de 

Controle (APPCC) é uma ferramenta internacional que se fundamenta em etapas que 

se baseiam nas operações que ocorrem desde a obtenção da matéria-prima até o 

produto final identificando os perigos à segurança do alimento. Para que o alimento 

seja considerado seguro deve seguir sete princípios, e são eles:  

 

Quadro 4. Princípios necessários para a execução da Análise dos Perigos e Pontos 

Críticos de Controle (APPCC).  

Análise de Perigos e Pontos Críticos de Controle (APPCC) 

Princípio 1 Condução de análise de perigos e medidas preventivas 

Princípio 2  Determinação dos pontos críticos de controle 

Princípio 3 Estabelecimento dos limites críticos 

Princípio 4:  Estabelecimento dos procedimentos de monitoramento do PCC 

Princípio 5 Estabelecimento de ação corretiva 

Princípio 6 Estabelecimento de procedimentos de verificação 

Princípio 7  Estabelecimento de procedimentos de registro e documentação 

Fonte: Silva et al. (2015) 
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Outra ferramenta muito utilizada na área de gestão da qualidade é o diagrama 

de Ishikawa, também conhecido como diagrama de causa e efeito (espinha de peixe). 

Trata-se de um instrumento que pode ser utilizado para demonstrar a relação existente 

entre um efeito ou problema, e os fatores que o originam e traz o formato condizente 

com uma espinha de peixe. Essa ferramenta é utilizada para organizar ideias por meio 

de brainstorming, facilitando a identificação das causas e soluções de um problema 

resultando em uma representação gráfica e concisa (CORRÊA; OLIVEIRA, 2017). 

Alguns autores têm desenvolvido trabalhos científicos em diversas áreas de 

atuação utilizando o Diagrama de Causa e Efeito para a análise das causas dos 

problemas encontrados em seus estudos. Como exemplo desse tipo de trabalho, cita-

se a pesquisa de Corrêa e Oliveira (2017), que desenvolveram um trabalho em uma 

fábrica de chocolates, onde buscaram a diminuição dos problemas de contaminação 

que causava uma percepção negativa do cliente sobre o produto. Para que a empresa 

pudesse conhecer as causas do problema investigado, uma das ferramentas utilizadas 

foi o Diagrama de Ishikawa, e por meio dele as autoras conseguiram destacar as 

causas que faziam com que o produto final estivesse contaminado e montar um plano 

de ação para melhorar as condições higiênico-sanitárias da empresa. 

Um outro estudo que citou a utilização do diagrama de causa e efeito, dentre 

outras ferramentas para a gestão da qualidade em estabelecimentos de food service foi 

elaborado por Gomes, Ferreira e Silva (2018).  As autoras realizaram uma pesquisa 

bibliográfica em artigos científicos publicados em um período de 10 anos (2007 a 2017) 

com o intuito de analisar quais ferramentas da qualidade eram utilizadas e com mais 

frequência pelos autores, o perfil dos locais analisados e as principais tendências dos 

estudos deste setor. Foi evidenciado por meio deste trabalho que a utilização do 

Diagrama de Ishikawa foi utilizada por apenas 13% dos trabalhos analisados nesse 

período de tempo. Com base neste resultado, as autoras ressaltaram a importância de 

detectar os problemas e apontar sugestões por meio do uso de ferramentas com esse 

perfil. 

Outra pesquisa sobre a avaliação dos requisitos de qualidade na produção e 

venda de produtos de panificação e confeitaria de um supermercado foi conduzida por 
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Dias et al., (2015). Com o objetivo de solucionar os problemas encontrados na referida 

unidade, uma das ferramentas utilizadas foi o diagrama causa e efeito para a 

identificação dos principais problemas durante a produção, para posterior elaboração 

de um plano de ação.  
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 CAPÍTULO II: METODOLOGIA DA PESQUISA 

 

Caracterização da metodologia da pesquisa 

A metodologia escolhida para a presente pesquisa foi a realização de uma 

pesquisa descritiva qualitativa, por meio de estudo de caso com aplicação de checklist 

fundamentado na Resolução RDC 275 (BRASIL, 2002) e na observação participativa. 

De acordo com Martins (2004) a metodologia é compreendida como a técnica 

escolhida para realizar a coleta dos dados no processo científico, e a pesquisa 

qualitativa é uma das perspectivas que pode ser utilizada para essa investigação, pois 

ações planejadas privilegiam a verificação dos mínimos processos executados em um 

ambiente que somados resultam na totalidade de uma operação. 

 Zanatta e Costa (2012) explicaram que o método qualitativo consiste na 

realização de investigação da realidade através da observação, realizada em ambiente 

natural, onde o pesquisador tem contato direto com os sujeitos da pesquisa 

fomentando dados de pesquisa essencialmente descritivos, então por esse motivo o 

investigante deve estar atento ao maior número de elementos possível a fim de 

compreender de forma eficaz a situação escolhida. Ainda para auxiliar no entendimento 

dos conceitos observados, foi feita uma revisão bibliográfica buscando entender o 

desenvolvimento dessa área de estudo. 

Na etapa da pesquisa de campo, foi realizado um estudo de caso, que é um 

método que busca associar informações sobre um fato a fim de corroborar 

entendimentos acerca de uma situação e/ ou ambiente. Para este fim, realiza-se o 

recolhimento de informações por meio de múltiplas fontes de prova (FREITAS; 

JABBOUR, 2011).  

 

Caracterização do campo da pesquisa 

O departamento de Alimentos e Bebidas (A&B) possui relevância no ambiente 

hoteleiro, por ser a alimentação um dos pilares da hospitalidade, e os setores que 

compõem o mesmo são cozinha, restaurante, bar e copa. De acordo com o perfil e 
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estrutura do hotel, o setor da cozinha pode apresentar subdivisões para manipulação 

de peixes, carnes, saladas, confeitaria e padaria, room service (serviço de quarto) entre 

outros. Preferencialmente, o layout (arranjo físico) deve obedecer ao fluxograma de 

recebimento, higienização, câmaras frias, manipulação, preparo final e sala do chefe de 

cozinha.  Todas as áreas devem atender a normas específicas que permitam a correta 

higienização como por exemplo paredes lisas, pisos adequados e antiderrapantes 

(VIEIRA, 2017). 

A pesquisa de campo foi desenvolvida em um hotel situado na cidade de Itaguaí, 

município da Costa Verde, Estado do Rio de Janeiro. Trata-se de um meio de 

hospedagem corporativo de médio porte, que possui 200 unidades habitacionais (UH’s). 

Em seu Departamento de A&B está disponível um restaurante com 56 lugares que 

serve café da manhã (desjejum), almoço e jantar todos os dias da semana para 

hóspedes e clientes externos, e também disponibiliza serviço de quarto (room service). 

Esse Departamento possui dezenove colaboradores, que se dividem nas funções de 

nutricionista, cozinheiro, auxiliares de cozinha, steward, chefe de fila, garçons e cumins. 

Portanto, de acordo com o cumprimento da metodologia exposta acima, a coleta de 

dados por meio da observação e da aplicação da lista de verificação foi executada no 

mês de maio de 2019.  

O restaurante do hotel oferta serviço à la carte disponibilizando um cardápio com 

opções de entradas, saladas, sopas, sanduíches, acompanhamentos, pizzas, petiscos, 

massas, risotos, pratos principais, e dentro dessas preparações existem algumas que 

são feitas a partir de vegetais para o público que não consome alimentos de origem 

animal, ainda dispõe de sobremesas, bebidas alcoólicas e não alcoólicas. 

Os treinamentos em boas práticas acontecem duas vezes por ano e são 

ofertados para todos os funcionários da cozinha e do restaurante. A nutricionista é a 

responsável por aplicar a agenda de treinamentos com cada grupo de colaboradores. 

Estes treinamentos englobam as práticas que devem ser executadas desde o 

recebimento da matéria-prima, armazenamento, manipulação, distribuição e higiene de 

manipuladores.  
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Além das Boas Práticas, outras ferramentas utilizadas com a finalidade de obter 

alimentos livres de contaminação são: as legislações e fiscalização da Anvisa que 

auxiliam no controle de qualidade; as barreiras físicas na estrutura do empreendimento  

respeitando o fluxo de produção e dedetização para controle de vetores por exemplo; a 

conferência diária do profissional de nutrição; a verificação do binômio tempo e 

temperatura na exposição dos alimentos; o controle de qualidade da água; o estoque 

dos alimentos seguindo as normas vigentes; a coleta de alimentos como forma de 

resguardo aos comensais e a aplicação de POP para a prevenção de riscos de 

contaminação. 

 

Aplicação da lista de verificação de Boas Práticas de Manipulação (BPM) 

 A aplicação de uma lista de verificação proporciona a reflexão do percentual das 

ações de boas práticas de alimentação utilizadas na unidade de alimentação e nutrição 

observado, que com base nos pontos destacados podem ser respondidos com 

conforme, não conforme e não se aplica quando o item não tem relação com o 

ambiente estudado (COLARES; FIGUEIREDO; FERREIRA; OLIVEIRA, 2017).  

Vasques e Madrona (2016) comentaram que o checklist é um método que permite 

mensurar as condições higiênico-sanitárias de uma unidade de alimentação. 

Para a análise das Boas Práticas de manipulação foi utilizada a lista de 

verificação elaborada por resolução do Ministério da Saúde através da Agência 

Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) que está disponível na Resolução RDC 275 

de 21 de outubro de 2002, que auxilia na verificação dos itens obrigatórios em relação 

à higiene, edificação e instalações, iluminação e instalação elétrica, ventilação e 

climatização, controle de vetores e pragas urbanas, abastecimento de águas, 

equipamento e utensílios, hábitos e higiene, produção e transporte do alimento, 

procedimentos operacionais padrão e manejo de resíduos em uma unidade de 

alimentação e nutrição (Anexo A). 

O checklist está dividido em cinco unidades apresentando aspectos que 

precisam ser adotados dentro de uma área de produção de alimentos. Os tópicos 

abordados são: edificação e instalações; equipamento, móveis e utensílios; 
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manipuladores, produção e transporte do alimento e documentação relativa aos 

Procedimentos Operacionais Padrão (POP) e o Manual de Boas Práticas de 

Fabricação. Todos os tópicos se relacionam com possíveis vetores de contaminação 

no ambiente de produção de alimentos.  Na lista de verificação os itens são apontados 

como conforme (C) para os que estão de acordo com a resolução, não conforme (NC) 

para os que não estão obedecendo a legislação, e não aplicável (NA) quando o 

elemento não estiver presente na unidade de alimentação observada. 

 

Análise dos dados através do Diagrama de Ishikawa (Diagrama de causa e efeito) 

A análise dos dados foi feita por meio do Diagrama de Ishikawa, que permite 

reconhecer dispersões em processos, sendo assim, analisando a causa e o efeito que 

geram problemas no ambiente observado, essa ferramenta de qualidade é conhecida 

também como espinha de peixe por seu formato após a montagem ser executada e 

possibilita a observação detalhada durante a produção de um produto ou serviço. Essa 

ferramenta de pesquisa demonstra a conexão entre origem e impacto que as ações 

executadas em um local podem gerar (SILVA; GOMES; OLIVEIRA, 2018).  

O diagrama de causa e efeito é utilizado quando há o desejo de identificar a 

razão de disfunções que podem ocorrer em um ambiente, ao apresentar categorias de 

possíveis causas de um problema. As categorias são escolhidas a partir do ambiente 

analisado permitindo e sua aplicação em situações diversas (LINS, 1993). 

O uso do diagrama revela a correspondência entre um efeito e as prováveis 

causas que favorecem sua ocorrência dentro de uma situação que está sendo 

estudada, o que propicia ótima aplicação em gerenciamento de qualidade (SILVA et al., 

2015).  

A figura 2 apresenta um esquema geral do Diagrama de Ishikawa, indicando os 

cinco possíveis “M” (material, meio ambiente, método, mão de obra e máquina) que 

podem ser avaliados como prováveis categorias de causas de problemas.  

 

Figura 2. Esquema geral do Diagrama de Ishikawa 
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Fonte: Site da FM2S. Link: http://www. fm2s.com.br/ diagrama-causa-efeito-ishikawa/ 
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CAPÍTULO III - RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

A cozinha hoteleira escolhida para este estudo foi observada quanto aos fatores 

que são relevantes para a adequação de suas condições higiênico-sanitárias, 

assegurando o cumprimento das normas relativas à segurança do alimento dispostas 

na legislação. 

Para efeito de avaliação foi utilizada como instrumento de pesquisa o checklist 

contido na RDC 275/2002. Todos os aspectos abordados fazem parte dos requisitos 

contidos nas leis vigentes no país, que regulam a produção de alimentos visando a 

segurança alimentar por órgãos como a Anvisa que dita as regras para o 

funcionamento de UPR em todo o território nacional. 

A lista de verificação utilizada possui 164 questões que podem ser divididas em 

cinco seções (Quadro 5), onde cada aspecto aborda itens necessários à produção de 

alimentos livres de contaminantes. 

 

Quadro 5. Itens para a observação da lista de verificação. 

Seções Elementos observados 

1 Edificação e Instalações 

2 Equipamento e Utensílios 

3 Manipuladores 

4 Produção e Transporte do Alimento 

5 Documentação 

Fonte: As autoras. 
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Os critérios estipulados para a verificação do atendimento dos itens observados 

foram divididos em conforme (C), não conforme (NC) e não se aplica (NA), de acordo 

com os padrões para avaliação de cada item observado durante a aplicação do 

checklist (Quadro 6). 

 

Quadro 6. Simbologia utilizada para avaliação dos itens observados. 

Símbolos Avaliação 

C Quando o item apresentar conformidade com os padrões higiênico-

sanitários exigidos. 

NC Quando o item não apresentar conformidade com os padrões 

higiênico-sanitários exigidos. 

NA Quando o item não for utilizado no ambiente observado. 

Fonte: As autoras. 
 
 

Seguindo a ordem estipulada pela lista de verificação, a primeira seção 

analisada foi aquela referente à edificação e instalações, que avalia os itens área 

externa, área interna, piso, teto, paredes e divisórias, portas, janelas e outras aberturas, 

escadas, elevadores de serviço, monta cargas e estruturas auxiliares, instalações 

sanitárias e vestiários para manipuladores, instalações sanitárias para visitantes e 

outros, lavatórios na área de produção, iluminação e instalação elétrica, ventilação e 

climatização, higienização das instalações, controle integrado de vetores e pragas 

urbanas, abastecimentos de água, manejo dos resíduos, esgotamento sanitário e 

leiaute. 

A partir da análise dos itens e subitens apresentados nessa seção, foi possível 

verificar que o percentual de adequação alcançou o valor de 88% de conformidade. 

Com relação aos itens não conforme, os mesmos são referentes às instalações 

sanitárias, que não são exclusivas para manipuladores e nem sempre se apresentam 
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organizadas. Os itens não aplicáveis ao Departamento de A&B avaliado foram as 

escadas, elevadores de serviço, monta cargas e estruturas auxiliares.  

A área externa e interna atende a 100% dos requisitos destacados na 

avaliação executada. Para a parte externa de uma cozinha, a legislação cita que as 

áreas circundantes das devem ser livres de circunstâncias que possibilitem a 

reprodução de insetos, roedores, animais de estimação, não deve ter objetos sem 

utilização, poeira e acúmulo de lixo no entorno e água estagnada (CVS 5, 2013; 

BRASIL, 2002).   

Ao observar o interior da unidade de produção, foi possível verificar que os 

índices de conformidade são satisfatórios, em concordância com os aspectos 

analisados, na observação dos itens avaliados. Na área interna de uma cozinha é 

necessário que o piso, a parede e o teto apresentem cores claras, materiais que 

permitam fácil higienização, em adequado estado de conservação, acabamento liso e 

impermeável (BRASIL, 2002). 

Em relação às portas e janelas, estas devem possuir superfícies lisas, de fácil 

higienização, com ajuste adequado nos batentes, fechamento automático e tela 

milimétricas nas aberturas, e todos esses itens estão de acordo com as 

recomendações da legislação na unidade avaliada. De acordo com Moreira, Medeiros e 

Pimentel (2015) a tela milimétrica tem a função de impedir a entrada de insetos e 

roedores, e preferencialmente deve ser removível para facilitar a limpeza periódica. 

Foi observado que a empresa não disponibiliza instalações sanitárias de uso 

exclusivo para os manipuladores, pois o sanitário dos manipuladores é o mesmo 

utilizado pelos visitantes e funcionários de outros setores do hotel. Por outro lado, as 

lixeiras apresentam acionamento por pedais e há um POP de higienização das mãos 

em local visível, nas dependências do sanitário.  

 O Departamento de A&B avaliado possui um lavatório para a lavagem das 

mãos na área de produção com acionamento por joelhos, com produtos para a 

higienização das mãos e papel toalha para a secagem das mesmas. Soares et al. 

(2018) destacaram a importância deste item em uma Unidade Produtora de Refeições 
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(UPR), pois a falta de papel toalha torna inadequada a higienização das mãos dos 

manipuladores durante o preparo dos alimentos. 

Com relação à iluminação, todas as luzes utilizadas na Unidade são 

fluorescentes, e possuem distanciamento adequado e proteção para quebra e a 

instalação elétrica está toda embutida na parede. De acordo com Santos e Santos 

(2016), o uso da lâmpada fluorescente é preferencial por ser iluminação branca, logo 

mantem a cor natural dos alimentos e não promove o aumento da temperatura do 

ambiente.  

Fatores como ventilação, temperatura e umidade formam a ambiência de um 

local, ou seja, o equilíbrio entre essas condições, que juntas asseguram o conforto 

térmico e renovação do ar permitindo o desenvolvimento adequado do trabalho 

(COSTA; LIMA, 2018). O Departamento de Alimentos e Bebidas avaliado apresenta um 

sistema de exaustão utilizado durante a produção de alimentos, já quanto ao sistema 

de climatização artificial (sistema de ar condicionado) não é utilizado e não possui 

registros periódicos afixados em local visível, fato que em dias de temperaturas altas 

faz o ambiente da cozinha fique demasiadamente quente. 

A higienização das instalações da Unidade Produtora de Refeições estudada 

apresentou resultado satisfatório, pois apresentou conformidade com todos os itens 

exigidos pela legislação. Os profissionais responsáveis pela limpeza da cozinha são os 

stewards, que seguem um cronograma de limpeza das instalações físicas e 

equipamentos com rotinas diárias para todos os dias da semana que é supervisionado 

e gerenciado pela nutricionista que atua no local.  

Para o controle efetivo das pragas urbanas é necessário que existam barreiras 

que bloqueiem a entrada de insetos e roedores. Para tanto, deve existir um correto 

gerenciamento do lixo e um controle de pragas realizado por empresa especializada 

(CECON; COMARELA, 2015). O empreendimento avaliado possui grades nos ralos e 

grades milimétricas nas aberturas da cozinha. Além disso, a organização conta com os 

serviços de uma empresa especializada que realiza o controle de pragas em períodos 
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trimestrais; ou antes desse período, quando for constatada a necessidade (circulação 

de vetores nas áreas de produção e armazenamento de alimentos). 

Foi possível perceber que o manejo dos resíduos é realizado de maneira 

adequada, visto que a Unidade possui lixeiras com acionamento de pedal e porta 

exclusiva para a retirada do lixo. Dentro de uma UPR os recipientes coletores de 

resíduos devem possuir tampas que não demandem contato manual, o lixo deve ser 

retirado frequentemente e estocado longe da área de produção em recipientes 

fechados (MOREIRA; MEDEIROS; PIMENTEL, 2015). 

De acordo com a legislação brasileira, o abastecimento de água deve ser 

analisado quanto a sua potabilidade, coloração, odor e qualidade microbiológica 

(BRASIL, 2002). No empreendimento estudado, o abastecimento de água e o 

esgotamento sanitário apresentaram conformidade com os critérios adotados pela lista 

de verificação aplicada.  

Quanto ao leiaute da cozinha observada, o mesmo é adequado ao processo 

produtivo, pois atende à capacidade de produção que o empreendimento demanda. As 

áreas para recepção e depósito de matérias–primas se localizam em áreas distintas da 

área de produção de alimentos como indica a Resolução RDC 275. Para Santos e 

Santos (2016) o planejamento físico de uma UPR é um fator importante a fim de 

atender às expectativas e necessidades dos clientes finais; assim sendo, o setor de 

Alimentos e Bebidas deve primar pela execução dos procedimentos operacionais 

evitando o cruzamento de etapas e processos visando impedir a contaminação dos 

alimentos. Pesquisa de Al-Kandari, Al-Abdeen, e Sidhu (2019), que estudaram o nível 

de conhecimento e atitudes de 402 manipuladores sobre práticas para segurança do 

alimento, detectou que os aspectos acerca da contaminação cruzada foram elencados 

como deficientes entre o grupo pesquisado. 

Na sequência do checklist encontra-se o tópico que avalia aspectos 

relacionados à higiene de equipamentos, móveis e utensílios. Nessa seção, a 

adequação da unidade analisada foi de 100% dos requisitos observados em 

conformidade com a RDC 275/2002. Os utensílios são lavados em máquinas com água 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0956713519301392#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0956713519301392#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0956713519301392#!
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quente, sabão e produto secante e a desinfecção é feita com o uso do álcool 70%, as 

bancadas também são limpas e desinfetadas com álcool 70% e os equipamentos 

obedecem um cronograma de limpeza feito pela nutricionista que acompanha toda a 

rotina da cozinha. Estudo pregresso de Lopes et al. (2015) apontou que 89,7% dos 

equipamentos usados em uma cozinha escolar se encontrava em mau estado de 

conservação. 

Zeni e Silva (2015) salientaram que a higienização tem como objetivo 

eliminação ou redução dos fatores responsáveis pela contaminação, diminuindo a 

carga de patógenos. O procedimento de higienização se divide em duas partes: 

limpeza e desinfecção, sendo a limpeza uma etapa útil à remoção de sujidades, e a 

desinfecção responsável por eliminar os microrganismos presentes na superfície do 

alimento, dos utensílios e equipamentos, que são potenciais agentes causadores de 

toxinfecção.  

A terceira seção do checklist aborda aspectos referentes aos manipuladores de 

alimentos quanto ao vestuário, hábitos higiênicos, estado da saúde, programa de 

controle da saúde, uso de Equipamento de Proteção Individual (EPI), capacitação e 

supervisão. Nesse quesito, o Departamento de Alimentos & Bebidas observado 

apresentou 93% de conformidade. 

Os itens não conforme são relacionados ao vestuário dos manipuladores de 

alimentos, porque, na época da realização da presente pesquisa, a empresa havia 

fornecido os uniformes há dois anos e três meses, fato que, pelo desgaste do tempo de 

uso e das lavagens, uma aparência degradada desses materiais. Uma pesquisa de 

Lopes et al. (2015), que realizou uma avaliação higiênico-sanitária em uma UPR 

escolar analisando a adoção de Boas Práticas, evidenciou que apenas 10,3% dos 

manipuladores de alimentos utilizavam roupas limpas.  

Como ponto positivo, foi possível observar que os colaboradores não utilizam 

adornos, maquiagem, barba, e protegem os cabelos com o uso de touca, assim 

evitando contaminação física e química ao alimento. Os manipuladores possuíam EPI 
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como luva metálica para manejo de produtos cárneos e máscaras e luvas para manejo 

de produtos químicos e lixo.  

O programa de controle de saúde, os treinamentos e a supervisão são 

executados pela nutricionista responsável pelo Departamento. Para Campos et al. 

(2015), as práticas inadequadas dos manipuladores estão relacionadas diretamente a 

contaminação de alimentos que pode vir de maus hábitos de higiene, doenças e 

ferimentos; afirmação que ressalta a importância da realização das atividades 

desempenhadas pela profissional supracitada. Pesquisa de Ababio et al. (2016) 

demonstrou, após a realização de treinamentos sobre as BP com os manipuladores, 

uma redução do nível de contaminação microbiológica das refeições servidas em UPR 

escolares. 

Na quarta seção, a produção e o transporte dos alimentos foram avaliados, e 

nesse quesito a unidade alcançou o valor de 82% de itens conforme e 18% de itens 

não aplicáveis. Os itens não aplicados têm relação com o transporte do produto final, 

porque o alimento é consumido no restaurante do hotel. 

 A parte final da lista de verificação utilizada visa avaliar todas as 

documentações necessárias a uma unidade de produção de alimentos, e são eles: o 

Manual de Boas Práticas e os Procedimentos Operacionais Padronizados (POP) sobre 

controle e potabilidade da água, higiene e saúde dos manipuladores, manejo de 

resíduos, manutenção preventiva e calibração de equipamentos, controle de vetores e 

pragas urbanas seleção de matérias-primas, ingredientes e embalagens e programa de 

recolhimento de alimentos. A organização apresentou 100% de conformidade em 

relação à documentação obrigatória, que fica sob a supervisão do responsável técnico 

de Nutrição, e faz parte das exigências da Resolução RDC 275/2002. 

O checklist utilizado como instrumento da presente pesquisa apresenta uma 

classificação para os estabelecimentos observados que são divididos em três grupos: 

grupo 1 definido como 76 a 100% de atendimento aos itens, grupo 2 com 51 a 75% de 

itens atendidos e grupo 3 de 0 a 50% de atendimento aos itens. Com base nessa 

classificação e nos resultados observados na etapa da pesquisa de campo, é possível 
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afirmar que o Departamento de A&B avaliado pode ser enquadrado no grupo 1, pois 

alcançou 90% de adequação dos itens contidos nesta lista de verificação. Os itens não 

conformes não aplicados corresponderam a 5% do checklist.  

Com relação aos itens não conforme, que corresponderam a 5% daqueles 

avaliados para esta pesquisa, foram relacionados à climatização da cozinha, vestuário 

dos manipuladores e limpeza dos sanitários, elementos que podem ser responsáveis 

por contaminação do alimento no momento de sua produção.  Estes itens foram 

analisados em termos de causa e efeito por meio do Diagrama de Ishikawa, visando 

propor melhorias aos mesmos.   
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Análise por meio da aplicação do Diagrama de Ishikawa (Diagrama de Causa e 

Efeito) 

 

Através do Diagrama de Ishikawa foi realizada a análise de cada item que 

apresentou não conformidade na lista de verificação aplicada. Assim ara cada uma foi 

criado um diagrama, e são eles sobre climatização adequada, limpeza e conservação 

dos uniformes utilizados pelos manipuladores e limpeza dos sanitários.  

 

  

Climatização 
 
 

A climatização foi um dos pontos que se revelaram ineficientes no ambiente 

observado ao trazer algumas consequências negativas para o funcionamento da UPR. 

O problema detectado para o desenvolvimento do diagrama de causa e efeito foi o 

calor excessivo em dias de alta temperatura. Na tentativa de sanar esse incômodo os 

colaboradores abrem as portas da cozinha para obter circulação de ar, mais isso 

permite a entrada de vetores no ambiente.  

De acordo com o anexo II da Resolução utilizada como base para a presente 

pesquisa, deve-se verificar a existência de “ventilação e circulação de ar capazes de 

garantir o conforto térmico e o ambiente livre de fungos, gases, fumaça, pós, partículas 

em suspensão e condensação de vapores sem causar danos à produção”. Já a 

Resolução RDC 216, de 15 de setembro de 2004, que dispõe sobre Boas Práticas para 

serviços de alimentação, determina que “a ventilação deve garantir a renovação do ar e 

a manutenção do ambiente livre de fungos, gases, fumaça, pós, partículas em 

suspensão, condensação de vapores dentre outros que possam comprometer a 

qualidade higiênico-sanitária do alimento”. Como base nessas legislações, destaca-se 

que a climatização de uma UPR deve ser adequada não apenas em termos de 

segurança do alimento, mas também de segurança do trabalho, visando a garantia do 

conforto térmico dos colaboradores.  
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É possível observar o Diagrama de Ishikawa para climatização do ambiente na 

figura 3. Nessa análise, não foram detectadas causas relativas à mão de obra, medida 

e materiais. 

 

Figura 3. Análise de causa e efeito (Diagrama de Ishikawa) para o problema de 

climatização deficiente do Departamento de Alimentos e Bebidas. 
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Fonte: As autoras. 
 
 
 
 

Higiene e troca dos uniformes 

 

De acordo com Santos e Ferreira (2019), os manipuladores precisam ter asseio 

pessoal e trocar os uniformes diariamente. Além disso, esses uniformes devem ser 

utilizados apenas nas dependências internas do estabelecimento; caso contrário, 

poderá tornar-se um fator de contaminação dos alimentos. No Departamento de A&B 

estudado foi observado que os uniformes dos colaboradores presentes no momento da 

aplicação do checklist encontravam-se em estado de degradação. Adicionalmente, 
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Pouca circulação de ar 
Temperatura ambiental excessiva 
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condicionado 

inoperante 
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houve um relato de que esses uniformes não são lavados diariamente e que, em 

alguns dias, os colaboradores utilizam roupas de passeio para executar suas funções 

laborais.  

Na figura 4 verifica-se o problema relacionado ao uniforme e suas causas por 

meio do Diagrama de Ishikawa. Para a elaboração do mesmo, não foram detectadas 

causas relativas ao meio ambiente, máquina e medida. 

 

Figura 4. Análise de causa e efeito (Diagrama de Ishikawa) para os problemas 

relacionados aos uniformes dos colaboradores do Departamento de Alimentos e 

Bebidas. 
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Fonte: As autoras. 
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reposição de sabote líquido e papéis para secar as mãos quando os mesmos finalizam 

a lavagem destas. 

A Resolução RDC 216/2004 apresenta normas para a estrutura e organização 

dos banheiros e vestiários, que devem ser organizados e apresentar adequado estado 

de conservação. Adicionalmente, as portas externas dessas áreas devem ser dotadas 

de fechamento automático; e as instalações sanitárias devem possuir lavatórios e 

produtos destinados à higiene pessoal (BRASIL, 2004). Na figura 5 estão destacados 

as causas e o problema observado. 

 

Figura 5. Análise de causa e efeito (Diagrama de Ishikawa) para os problemas 

relacionados aos uniformes dos colaboradores do Departamento de Alimentos e 

Bebidas. 
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CONCLUSÕES 

Alimentos seguros são produtos que não apresentam riscos físicos, químicos e 

biológicos durante sua manipulação, produção e transporte, com o intuito de 

resguardar à saúde do consumidor.  Por isso, os serviços de alimentação são avaliados 

segundo as normas existentes na legislação brasileira. 

O principal objetivo deste trabalho foi a detecção das não conformidades através 

da lista de verificação presente na resolução RDC 275/2002, para que através do 

emprego de uma ferramenta de qualidade (Diagrama de Ishikawa) fossem estudadas 

as possíveis causas e problemas de contaminação em alimentos no Departamento de 

Alimentos e Bebidas analisado. 

 Portanto, foi possível verificar com esse estudo que o Departamento de A&B 

observado está obedecendo a 90% dos parâmetros analisados e exigidos pela RDC 

275/2002. Por ser um empreendimento relativamente novo, sua cozinha apresenta bom 

estado de conservação e atendimento aos requisitos obrigatórios para uma unidade de 

alimentação e nutrição. As não conformidades, analisadas por meio do diagrama de 

causa e efeito, são passíveis de mudanças através de ações corretivas.  

Atender as exigências da legislação sanitária de alimentos permite a entrega de 

um produto de qualidade, e mantém a empresa em um patamar de competitividade e 

sobrevivência no mercado, que atualmente é exigência dos consumidores. 
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ANEXOS 

 

Anexo A- Lista de Verificação da RDC 275 

 

AVALIAÇÃO C NC NA 

1. EDIFICAÇÃO E INSTALAÇÕES 

1.1 ÁREA EXTERNA: 

1.1.1 Área externa livre de focos de insalubridade, de objetos em desuso ou 

estranhos ao ambiente, de vetores e outros animais no pátio e vizinhança; 

de focos de poeira; de acúmulo de lixo nas imediações, de água estagnada, 

dentre outros. 

X   

1.1.2 Vias de acesso interno com superfície dura ou pavimentada, adequada 

ao trânsito sobre rodas, escoamento adequado e limpas. 

X   

1.2 ACESSO: 

1.2.1. Direto, não comum a outros usos (habitação). X   

1.3 ÁREA INTERNA: 

1.3.1 Área interna livre de objetos em desuso ou estranhos ao ambiente. X   

1.4 PISO: 

1.4.1 Material que permite fácil e apropriada higienização (liso, resistente, 

drenados com declive, impermeável e outros). 

X   

1.4.2. Em adequado estado de conservação (livre de defeitos, rachaduras, 

trincas, buracos e outros). 

X   

1.4.3 Sistema de drenagem dimensionado adequadamente, sem acúmulo de X   
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resíduos. Drenos, ralos sifonados e grelhas colocados em locais adequados 

de forma a facilitar o escoamento e proteger contra a entrada de baratas, 

roedores etc. 

1.5 TETOS: 

1.5.1 Acabamento liso, em cor clara, impermeável, de fácil limpeza e, 

quando for o caso, desinfecção. 

X   

1.5.2. Em adequado estado de conservação (livre de trincas, rachaduras, 

umidade, bolor, descascamentos e outros). 

X   

1.6 PAREDES E DIVISÓRIAS: 

1.6.1 Acabamento liso, impermeável e de fácil higienização até uma altura 

adequada para todas as operações. De cor clara. 

X   

1.6.2. Em adequado estado de conservação (livres de falhas, rachaduras, 

umidade, descascamento e outros). 

X   

1.6.3 Existência de ângulos abaulados entre as paredes e o piso e entre as 

paredes e o teto. 

X   

1.7 PORTAS: 

1.7.1 com superfície lisa e de fácil higienização, ajustadas aos batentes sem 

falha de revestimento. 

X   

1.7.2 Portas externas com fechamento automático (mola, sistema eletrônico 

ou outro) e com barreiras adequadas para impedir entrada de vetores e 

outros animais (telas milimétricas ou outro sistema). 

X   

1.7.3. Em adequado estado de conservação (livres de falhas, rachaduras, 

umidade, descascamento e outros). 

X   

1.8 JANELAS E OUTRAS ABERTURAS: 
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 AVALIAÇÃO C NC NA  

1.10 INSTALAÇÕES SANITÁRIAS E VESTIÁRIOS PARA OS MANIPULADORES:  

1.10.1. Quando localizados isolados da área de produção, acesso realizado 

por passagens cobertas e calçadas. 

X    

1.10.2 Independentes para cada sexo (conforme legislação específica), 

identificados e de uso exclusivo para manipuladores de alimentos. 

X    

1.10.3 Instalações sanitárias com vasos sanitários; mictórios e lavatórios 

íntegros e em proporção adequada ao número de empregados (conforme 

legislação específica). 

X    

1.10.4 Instalações sanitárias servidas de água corrente, dotadas 

preferencialmente de torneira com acionamento automático e conectadas à 

X    

1.8.1. Com superfície lisa, de fácil higienização, ajustadas aos batentes, sem 

falhas de revestimento. 

X   

1.8.2 Existência de proteção contra insetos e roedores (telas milimétricas ou 

outro sistema). 

X   

1.8.3. Em adequado estado de conservação (livres de falhas, rachaduras, 

umidade, descascamento e outros). 

X   

1.9 ESCADAS, ELEVADORES DE SERVIÇO, MONTA CARGAS E ESTRUTURAS 

AUXILIARES 

1.9.1 Construídos, localizados e utilizados de forma a não serem fontes de 

contaminação. 

  x 

1.9.2. De material apropriado, resistente, liso e impermeável, em adequado 

estado de conservação. 

  X 
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rede de esgoto ou fossa séptica. 

1.10.5 Ausência de comunicação direta (incluindo sistema de exaustão) 

com a área de trabalho e de refeições. 

X    

1.10.6 Portas com fechamento automático (mola, sistema eletrônico ou 

outro). 

X    

1.10.7 Pisos e paredes adequadas e apresentando satisfatório estado de 

conservação. 

X    

1.10.8 Iluminação e ventilação adequadas.  X   

1.10.9 Instalações sanitárias dotadas de produtos destinados à higiene 

pessoal: papel higiênico, sabonete líquido inodoro anti-séptico ou sabonete 

líquido inodoro e anti-séptico, toalhas de papel não reciclado para as mãos 

ou outro sistema higiênico e seguro para secagem. 

X    

1.10.10 Presença de lixeiras com tampas e com acionamento não manual. X    

1.10.11 Coleta frequente do lixo. X    

1.10.12 Presença de avisos com os procedimentos para lavagem das mãos. X    

1.10.13 Vestiários com área compatível e armários individuais para todos os 

manipuladores. 

X    

1.10.14 Duchas ou chuveiros em número suficiente (conforme legislação 

específica), com água fria ou com água quente e fria. 

X    

1.10.15. Apresentam-se organizados e em adequado estado de 

conservação. 

 X   

1.11 INSTALAÇÕES SANITÁRIAS PARA VISITANTES E OUTROS:  

1.11.1. Instaladas totalmente independentes da área de produção e 

higienizados. 

X    
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1.12 LAVATÓRIOS NA ÁREA DE PRODUÇÃO:  

1.12.1 Existência de lavatórios na área de manipulação com água corrente, 

dotados preferencialmente de torneira com acionamento automático, em 

posições adequadas em relação ao fluxo de produção e serviço, e em 

número suficiente de modo a atender toda a área de produção. 

X    

1.12.2 Lavatórios em condições de higiene, dotados de sabonete líquido 

inodoro anti-séptico ou sabonete líquido inodoro e antisséptico, toalhas de 

papel não reciclado ou outro sistema higiênico e seguro de secagem e 

coletor de papel acionados sem contato manual. 

X    

1.13 ILUMINAÇÃO E INSTALAÇÃO ELÉTRICA:  

1.13.1 Natural ou artificial adequada à atividade desenvolvida, sem 

ofuscamento, reflexos fortes, sombras e contrastes excessivos. 

X    

1.13.2 Luminárias com proteção adequada contra quebras e em adequado 

estado de conservação preventiva. 

X    

1.13.3 Instalações elétricas embutidas ou quando exteriores revestidas por 

tubulações isolantes e presas a paredes e tetos. 

X    

1.14 VENTILAÇÃO E CLIMATIZAÇÃO:  

1.14.1 Ventilação e circulação de ar capazes de garantir o conforto térmico 

e o ambiente livre de fungos, gases, fumaça, pós, partículas em suspensão 

e condensação de vapores sem causar danos à produção. 

X    

1.14.2 Ventilação artificial por meio de equipamento (s) higienizado (s) e 

com manutenção adequada ao tipo de equipamento. 

 X   

1.14.3 Ambientes climatizados artificialmente com filtros adequados.  X   

1.14.4 Existência de registro periódico dos procedimentos de limpeza e 

manutenção dos componentes do sistema de climatização (conforme 

 X   
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legislação específica) afixado em local visível. 

1.14.5 Sistema de exaustão e ou insuflamento com troca de ar capaz de 

prevenir contaminações. 

X    

1.14.6 Sistema de exaustão e ou insuflamento dotados de filtros 

adequados. 

X    

1.14.7 Captação e direção da corrente de ar não seguem a direção da área 

contaminada para área limpa. 

X    

1.15 HIGIENIZAÇÃO DAS INSTALAÇÕES:  

1.15.1 Existência de um responsável pela operação de higienização 

comprovadamente capacitado. 

X    

1.15.2 Frequência de higienização das instalações adequada. X    

1.15.3 Existência de registro da higienização. X    

1.15.4 Produtos de higienização regularizados pelo Ministério da Saúde. X    

1.15.5 Disponibilidade dos produtos de higienização necessários à 

realização da operação. 

X    

1.15.6 A diluição dos produtos de higienização, tempo de contato e modo 

de uso/aplicação obedecem às instruções recomendadas pelo fabricante. 

X    

1.15.7 Produtos de higienização identificados e guardados em local 

adequado. 

X    

1.15.8 Disponibilidade e adequação dos utensílios (escovas, esponjas etc.) 

necessários à realização da operação. Em bom estado de conservação. 

X    

1.15.9 Higienização adequada. X    
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 AVALIAÇÃO C NC NA  

1.16 CONTROLE INTEGRADO DE VETORES E PRAGAS URBANAS:  

1.16.1 Ausência de vetores e pragas urbanas ou qualquer evidência de sua 

presença como fezes, ninhos e outros. 

X    

1.16.2 Adoção de medidas preventivas e corretivas com o objetivo de 

impedir a atração, o abrigo, o acesso e ou proliferação de vetores e pragas 

urbanas. 

X    

1.16.3. Em caso de adoção de controle químico, existência de comprovante 

de execução do serviço expedido por empresa especializada. 

X    

1.17 ABASTECIMENTO DE ÁGUA:  

1.17.1 Sistema de abastecimento ligado à rede pública. X    

1.17.2 Sistema de captação própria, protegido, revestido e distante de fonte 

de contaminação. 

X    

1.17.3 Reservatório de água acessível com instalação hidráulica com 

volume, pressão e temperatura adequados, dotado de tampas, em 

satisfatória condição de uso, livre de vazamentos, infiltrações e 

descascamentos. 

X    

1.17.4 Existência de responsável comprovadamente capacitado para a 

higienização do reservatório da água. 

X    

1.17.5. Apropriada frequência de higienização do reservatório de água. X    

1.17.6 Existência de registro da higienização do reservatório de água ou 

comprovante de execução de serviço em caso de terceirização.  

X    

1.17.7 Encanamento em estado satisfatório e ausência de infiltrações e 

interconexões, evitando conexão cruzada entre água potável e não potável. 

X    
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1.17.8 Existência de planilha de registro da troca periódica do elemento 

filtrante. 

X    

1.17.9 Potabilidade da água atestada por meio de laudos laboratoriais, com 

adequada periodicidade, assinados por técnico responsável pela análise ou 

expedidos por empresa terceirizada. 

X    

1.17.10 Disponibilidade de reagentes e equipamentos necessários à análise 

da potabilidade de água realizadas no estabelecimento. 

X    

1.17.11 Controle de potabilidade realizado por técnico comprovadamente 

capacitado. 

X    

1.17.12 Gelo produzido com água potável, fabricado, manipulado e 

estocado sob condições sanitárias satisfatórias, quando destinado a entrar 

em contato com alimento ou superfície que entre em contato com alimento. 

X    

1.17.13 Vapor gerado a partir de água potável quando utilizado em contato 

com o alimento ou superfície que entre em contato com o alimento 

X    

 AVALIAÇÃO N NC NA  

1.18 MANEJO DOS RESÍDUOS:  

1.18.1 Recipientes para coleta de resíduos no interior do estabelecimento 

de fácil higienização e transporte, devidamente identificados e higienizados 

constantemente; uso de sacos de lixo apropriados. Quando necessário, 

recipientes tampados com acionamento não manual. 

X    

1.18.2 Retirada frequente dos resíduos da área de processamento, evitando 

focos de contaminação. 

X    

1.18.3 Existência de área adequada para estocagem dos resíduos. X    

1.19 ESGOTAMENTO SANITÁRIO:  

1.19.1 Fossas, esgoto conectado à rede pública, caixas de gordura em X    
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adequado estado de conservação e funcionamento. 

1.20 LEIAUTE:  

1.20.1 Leiaute adequado ao processo produtivo: número, capacidade e 

distribuição das dependências de acordo com o ramo de atividade, volume 

de produção e expedição. 

X    

1.20.2 Áreas para recepção e depósito de matéria-prima, ingredientes e 

embalagens distintas das áreas de produção, armazenamento e expedição 

de produto final. 

X    

2. EQUIPAMENTOS, MÓVEIS E UTENSÍLIOS  

2.1 EQUIPAMENTOS: 

2.1.1 Equipamentos da linha de produção com desenho e número 

adequado ao ramo. 

X    

2.1.2 Dispostos de forma a permitir fácil acesso e higienização adequada. X    

2.1.3 Superfícies em contato com alimentos lisas, íntegras, impermeáveis, 

resistentes à corrosão, de fácil higienização e de material não 

contaminante. 

X    

2.1.4. Em adequado estado de conservação e funcionamento. X    

2.1.5 Equipamentos de conservação dos alimentos (refrigeradores, 

congeladores, câmaras frigoríficas e outros), bem como os destinados ao 

processamento térmico, com medidor de temperatura localizado em local 

apropriado e em adequado funcionamento. 

X    

2.1.6 Existência de planilhas de registro da temperatura, conservadas 

durante período adequado. 

X    

2.1.7 Existência de registros que comprovem que os equipamentos e X    
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maquinários passam por manutenção preventiva. 

2.1.8 Existência de registros que comprovem a calibração dos instrumentos 

e equipamentos de medição ou comprovante da execução do serviço 

quando a calibração for realizada por empresas terceirizadas. 

X    

2.2 MÓVEIS: (mesas, bancadas, vitrines, estantes)  

2.2.1. Em número suficiente, de material apropriado, resistentes, 

impermeáveis; em adequado estado de conservação, com superfícies 

íntegras. 

X    

2.2.2. Com desenho que permita uma fácil higienização (lisos, sem 

rugosidades e frestas). 

X    

2.3 UTENSÍLIOS:  

2.3.1 Material não contaminante, resistentes à corrosão, de tamanho e 

forma que permitam fácil higienização: em adequado estado de 

conservação e em número suficiente e apropriado ao tipo de operação 

utilizada. 

X    

2.3.2. Armazenados em local apropriado, de forma organizada e protegidos 

contra a contaminação. 

X    

2.4 HIGIENIZAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS E MAQUINÁRIOS, E DOS MÓVEIS E 

UTENSÍLIOS: 

 

2.4.1 Existência de um responsável pela operação de higienização 

comprovadamente capacitado. 

X    

2.4.2 Frequência de higienização adequada. X    

2.4.3 Existência de registro da higienização. X    

2.4.4 Produtos de higienização regularizados pelo Ministério da Saúde. X    
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2.4.5 Disponibilidade dos produtos de higienização necessários à realização 

da operação. 

X    

2.4.6 Diluição dos produtos de higienização, tempo de contato e modo de 

uso/aplicação obedecem às instruções recomendadas pelo fabricante. 

X    

2.4.7 Produtos de higienização identificados e guardados em local 

adequado. 

X    

2.4.8 Disponibilidade e adequação dos utensílios necessários à realização 

da operação. Em bom estado de conservação. 

X    

2.4.9. Adequada higienização. X    

3. MANIPULADORES  

3.1 VESTUÁRIO:  

3.1.1 Utilização de uniforme de trabalho de cor clara, adequado à atividade 

e exclusivo para área de produção. 

 X   

3.1.2. Limpos e em adequado estado de conservação.  X   

3.1.3 Asseio pessoal: boa apresentação, asseio corporal, mãos limpas, 

unhas curtas, sem esmalte, sem adornos (anéis, pulseiras, brincos, etc.); 

manipuladores barbeados, com os cabelos protegidos. 

X    

3.2 HÁBITOS HIGIÊNICOS:  

3.2.1 Lavagem cuidadosa das mãos antes da manipulação de alimentos, 

principalmente após qualquer interrupção e depois do uso de sanitários. 

X    

3.2.2 Manipuladores não espirram sobre os alimentos, não cospem, não 

tossem, não fumam, não manipulam dinheiro ou não praticam outros atos 

que possam contaminar o alimento. 

X    

3.2.3 Cartazes de orientação aos manipuladores sobre a correta lavagem X    
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das mãos e demais hábitos de higiene, afixados em locais apropriados. 

3.3 ESTADO DE SAÚDE:  

3.3.1 Ausência de afecções cutâneas, feridas e supurações; ausência de 

sintomas e infecções respiratórias, gastrointestinais e oculares. 

X    

3.4 PROGRAMA DE CONTROLE DE SAÚDE:  

3.4.1 Existência de supervisão periódica do estado de saúde dos 

manipuladores. 

X    

3.4.2 Existência de registro dos exames realizados. X    

3.5 EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL:  

3.5.1 Utilização de Equipamento de Proteção Individual. X    

3.6 PROGRAMA DE CAPACITAÇÃO DOS MANIPULADORES E SUPERVISÃO:  

3.6.1 Existência de programa de capacitação adequado e contínuo 

relacionado à higiene pessoal e à manipulação dos alimentos. 

X    

3.6.2 Existência de registros dessas capacitações. X    

3.6.3 Existência de supervisão da higiene pessoal e manipulação dos 

alimentos. 

X    

3.6.4 Existência de supervisor comprovadamente capacitado. X    

4.1 MATÉRIA-PRIMA, INGREDIENTES E EMBALAGENS:  

4.1.1 Operações de recepção da matéria-prima, ingredientes e embalagens 

são realizadas em local protegido e isolado da área de processamento. 

X    

4.1.2 Matérias-primas, ingredientes e embalagens inspecionados na 

recepção. 

X    

4.1.3 Existência de planilhas de controle na recepção (temperatura e X    
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características sensoriais, condições de transporte e outros). 

4.1.4 Matérias-primas e ingredientes aguardando liberação e aqueles 

aprovados estão devidamente identificados. 

X    

4.1.5 Matérias-primas, ingredientes e embalagens reprovados no controle 

efetuado na recepção são devolvidos imediatamente ou identificados e 

armazenados em local separado. 

X    

4.1.6 Rótulos da matéria-prima e ingredientes atendem à legislação. X    

4.1.7 Critérios estabelecidos para a seleção das matérias-primas são 

baseados na segurança do alimento. 

X    

4.1.8 Armazenamento em local adequado e organizado; sobre estrados 

distantes do piso, ou sobre paletes, bem conservados e limpos, ou sobre 

outro sistema aprovado, afastados das paredes e distantes do teto de forma 

que permita apropriada higienização, iluminação e circulação de ar. 

X    

4.1.9. Uso das matérias-primas, ingredientes e embalagens respeita a 

ordem de entrada dos mesmos, sendo observado o prazo de validade. 

X    

4.1.10 Acondicionamento adequado das embalagens a serem utilizadas. X    

4.1.11 Rede de frio adequada ao volume e aos diferentes tipos de matérias-

primas e ingredientes. 

X    

4.2 FLUXO DE PRODUÇÃO:  

4.2.1 Locais para pré-preparo ("área suja") isolados da área de preparo por 

barreira física ou técnica. 

X    

4.2.2 Controle da circulação e acesso do pessoal. X    

4.2.3 Conservação adequada de materiais destinados ao reprocessamento. X    

4.2.4 Ordenado, linear e sem cruzamento. X    
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4.3 ROTULAGEM E ARMAZENAMENTO DO PRODUTO-FINAL:  

4.3.1 Dizeres de rotulagem com identificação visível e de acordo com a 

legislação vigente. 

X    

4.3.2 Produto final acondicionado em embalagens adequadas e íntegras. X    

4.3.3 Alimentos armazenados separados por tipo ou grupo, sobre estrados 

distantes do piso, ou sobre paletes, bem conservados e limpos ou sobre 

outro sistema aprovado, afastados das paredes e distantes do teto de forma 

a permitir apropriada higienização, iluminação e circulação de ar. 

X    

4.3.4 Ausência de material estranho, estragado ou tóxico. X    

4.3.5 Armazenamento em local limpo e conservado X    

4.3.6 Controle adequado e existência de planilha de registro de 

temperatura, para ambientes com controle térmico. 

X    

4.3.7 Rede de frio adequada ao volume e aos diferentes tipos de alimentos. X    

4.3.8 Produtos avariados, com prazo de validade vencido, devolvidos ou 

recolhidos do mercado devidamente identificados e armazenados em local 

separado e de forma organizada. 

X    

4.3.9 Produtos finais aguardando resultado analítico ou em quarentena e 

aqueles aprovados devidamente identificados. 

X    

4.4 CONTROLE DE QUALIDADE DO PRODUTO FINAL:     

4.4.1 Existência de controle de qualidade do produto final. X    

4.4.2 Existência de programa de amostragem para análise laboratorial do 

produto final. 

X    

4.4.3 Existência de laudo laboratorial atestando o controle de qualidade do 

produto final, assinado pelo técnico da empresa responsável pela análise ou 

X    
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expedido por empresa terceirizada. 

4.4.4 Existência de equipamentos e materiais necessários para análise do 

produto final realizadas no estabelecimento. 

  X  

4.5 TRANSPORTE DO PRODUTO FINAL:  

4.5.1 Produto transportado na temperatura especificada no rótulo.   x  

4.5.2 Veículo limpo, com cobertura para proteção de carga. Ausência de 

vetores e pragas urbanas ou qualquer evidência de sua presença como 

fezes, ninhos e outros. 

  x  

4.5.3 Transporte mantém a integridade do produto.   X  

4.5.4 Veículo não transporta outras cargas que comprometam a segurança 

do produto. 

  X  

4.5.5 Presença de equipamento para controle de temperatura quando se 

transporta alimentos que necessitam de condições especiais de 

conservação. 

  X  

AVALIAÇÃO C NC NA  

5. DOCUMENTAÇÃO  

5.1 MANUAL DE BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO:  

5.1.1 Operações executadas no estabelecimento estão de acordo com o 

Manual de Boas Práticas de Fabricação. 

X    

5.2 PROCEDIMENTOS OPERACIONAIS PADRONIZADOS: 

5.2.1 Higienização das instalações, equipamentos e utensílios:  

5.2.1.1 Existência de POP estabelecido para este item. X    

5.2.1.2 POP descrito está sendo cumprido. X    
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5.2.2 Controle de potabilidade da água:  

5.2.2.1 Existência de POP estabelecido para controle de potabilidade da 

água. 

X    

5.2.2.2 POP descrito está sendo cumprido. X    

5.2.3 Higiene e saúde dos manipuladores:  

5.2.3.1 Existência de POP estabelecido para este item. X    

5.2.3.2 POP descrito está sendo cumprido. X    

5.2.4 Manejo dos resíduos:  

5.2.4.1 Existência de POP estabelecido para este item. X    

5.2.4.2 O POP descrito está sendo cumprido. X    

5.2.5 Manutenção preventiva e calibração de equipamentos:  

5.2.5.1 Existência de POP estabelecido para este item. X    

5.2.5.2 O POP descrito está sendo cumprido. X    

5.2.6 Controle de vetores e pragas urbanas: X    

5.2.6.1 Existência de POP estabelecido para este item.  

5.2.6.2 O POP descrito está sendo cumprido. X    

5.2.7 Seleção das matérias-primas, ingredientes e embalagens:      

5.2.7.1 Existência de POP estabelecido para este item. X    

5.2.7.2 O POP descrito está sendo cumprido.     

5.2.8 Programa de recolhimento de alimentos:  

5.2.8.1 Existência de POP estabelecido para este item. X    
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5.2.8.2 O POP descrito está sendo cumprido. X    

 

 


