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1. INTRODUÇÃO 

As Unidades de Alimentação e Nutrição (UAN) são todos os estabelecimentos 

onde ocorre a manipulação e processamento de alimentos e deverá fornecer uma 

alimentação, nutricionalmente equilibrada e segura do ponto de vista higiênicos 

sanitário. Uma das ferramentas utilizadas para avaliar a aplicação das Boas Práticas 

de Fabricação em áreas de produção de alimentos, é a ficha de inspeção ou checklist. 

Esta ferramenta é empregada para verificar as porcentagens de não conformidades 

referentes à legislação em vigor, Portaria CVS 5/2013. (SOUZA et al 2018) 

 A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA)/Ministério da Saúde, 

como promotora da garantia de segurança dos alimentos, regulamenta a Resolução 

de Diretoria Colegiada (RDC) nº 216/04 como instrumento técnico para adequação 

das boas práticas para serviços de alimentação. Essas por sua vez, contribuem para 

a prevenção de determinados perigos, principalmente microbiológicos, que são 

considerados umas das principais causas de contaminação dos alimentos (SILVA 

et.al, 2015).  

Entre os principais fatores relacionados à ocorrência de Doenças de Origem 

Alimentar (DTAs), destacam-se: más condições de higiene na manipulação, no 

armazenamento e na conservação dos alimentos; uso incorreto do binômio tempo-

temperatura; falta de adequação e conservação da estrutura física dos 

estabelecimentos; entre outros. As DTAs podem ter como desfecho até mesmo o óbito 

do indivíduo exposto (SIRTOLI; COMARELLA, 2018).  

A preocupação em garantir a produção de alimentos seguros, motivou a 

Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) a divulgar RDC 216/2004, 

aprovando o Regulamento Técnico de Boas Práticas para Serviços de Alimentação. 

Nessa, está determinado que todos os estabelecimentos que preparam, fracionam, 

armazenam, distribuem, transportam, expõe à venda e entregam alimentos 

preparados para o consumo, possuam um manual de boas práticas (MBP) e os 

procedimentos operacionais padronizados (POP’s). Estes documentos devem ser 

específicos para cada empresa, seja de serviço próprio ou terceirizado e devem 

sempre estar à disposição na unidade, tanto em casos de inspeção pelos órgãos 

competentes, ou simplesmente para consulta dos manipuladores (BRASIL, 2004). 

Uma outra estratégia para assegurar a produção de alimentos seguros é a 

implantação de ferramentas de controle de qualidade, dentre elas temos o programa 

de boas práticas de fabricação (BPF) que gera muitos benefícios como: a fabricação 



 

 

de produtos de melhor qualidade e maior segurança, a diminuição de reclamações 

por parte dos consumidores, a melhora do ambiente de trabalho, deixando-os mais 

organizados e seguros, funcionários desempenham suas funções com maior 

motivação e produtividade. As BPF devem ser aplicadas em todos os procedimentos 

operacionais que estão relacionados aos processos de transformação dos 

alimento/2002s em produtos que serão consumidos (MELO et al., 2013). 

Outra ferramenta utilizada tanto para implantar como para avaliar as boas 

práticas de fabricação (BPF) é a ficha de inspeção ou check-list disponibilizada na 

RDC 275/2002 que dispõe sobre o Regulamento Técnico de Procedimentos 

Operacionais Padronizados, e que também possibilita fazer uma avaliação preliminar 

das condições higiênico sanitárias de um estabelecimento produtor de alimentos. Esta 

avaliação permite levantar atividades e itens não conformes e, a partir dos dados 

coletados, implantações corretivas para adequação aos requisitos estabelecidos pela 

legislação, buscando reduzir/eliminar riscos que possam comprometer a inocuidade 

dos alimentos e a saúde do consumidor (SENAC, 2001; GENTA et.al., 2005). 

Desta forma o presente trabalho tem por objetivo avaliar as condições 

higiênico-sanitárias de UANS localizadas em Maceió de acordo com a boas práticas 

estabelecidas pela legislação vigente, em unidades produtoras de refeições na cidade 

de Maceió-AL. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2. METODOLOGIA 

O presente estudo caracteriza-se como investigativo quantitativo e transversal 

cuja investigação aconteceu no período entre agosto e outubro de 2019, utilizando um 

roteiro da Resolução – RDC nº 275, de 21 de outubro de 2002. Consistiu na avaliação 

das condições higiênico-sanitárias e na aplicação das BPF em três UPRs, localizadas 

na cidade de Maceió-AL. 

A escolha das UPRs para o levantamento do presente estudo foi através de 

convênio com a instituição de ensino superior.  Dentre as UPRs avaliadas, duas 

(UPR1 e UPR2) são do tipo boteco refinado, que fornece petiscos e bebidas para o 

público variado e a terceira (UPR3) trata-se de um restaurante que fornece massas, 

pizzas e bebidas em geral para clientes de várias faixas etárias, com fluxo 

predominante de turistas. Os proprietários dos respectivos estabelecimentos 

aceitaram participar da pesquisa mediante assinatura do Termo de Compromisso 

Livre e Esclarecido (TCLE). 

Além das refeições para os clientes, as UPRs também fornecem refeições 

para os funcionários, cujo cardápio é do tipo popular sendo elaborado pela 

nutricionista da empresa, responsável pelo o planejamento e acompanhamento da 

produção.  

Para a avaliação de boas práticas, foi aplicado um questionário de checklist 

presente na resolução RDC Nº 275/2002 (ANVISA, 2002) tendo como principais itens 

e áreas abordados:  

- Edificações e instalações;  

- Equipamentos, móveis e utensílios;  

- Manipuladores;  

- Produção; recepção, armazenamento, processamento dos alimentos   

- Documentação. 

 

O checklist, foi analisado de acordo com as normas estabelecidas na RDC 

275/2002, onde: se aplicável (S), recebe a nota máxima de conformidade, se não 

aplicável (N), nota zero. 

 

Para a tabulação dos dados, após a obtenção das quantidades totais de 

conformidades, não conformidades e os itens não aplicáveis à realidade da unidade, 

os valores serão somados individualmente, conseguindo-se assim dados para efetuar 



 

 

o cálculo que classifica o estabelecimento quanto ao atendimento das exigências 

estabelecidas pela legislação: 

{TC / (TI – NA)} x 100 

Onde: TC: número total de conformidades; TI: total de itens avaliados; NA: não 

aplicações. 

Os resultados obtidos foram classificados com base nas determinações da 

Resolução de Diretoria Colegiada – RDC - da ANVISA, nº. 216 de 15 setembro de 

2004 e a RDC nº 275 de 21 OUTUBRO DE 2002, ANEXO A. Juntamente utilizou-se 

do Software Microsoft Excel 2007 para obter um esquema de resultados, produzir 

tabelas de informações e classificar as unidades com os parâmetros da RDC nº 

275/2002 conforme a tabela 1. 

Tabela 1 – Base para a classificação do serviço de alimentação de acordo com 
o percentual de itens atendidos, segundo a RDC nº 275/2002 da ANVISA: 

  CLASSIFICAÇÃO % DE ITENS ATENDIDOS 

Grupo 1 Ótimo/Baixo 
Risco 

76 a 100 

Grupo 2 Bom/Médio 
Risco 

51 a 75 

Grupo 3 Ruim/Alto Risco 0 a 50 

FONTE: Agência Nacional de Vigilância Sanitária, 20022 

 

 

 

 

 

 



 

 

3. RESULTADOS 

A partir da aplicação da lista de verificação, levantou-se a quantidade de itens 

adequados, inadequados e não aplicáveis nas três UPRs avaliadas. Na UPR 1 foram 

avaliados um total de 164 itens, dos quais 130 (79,27%) estavam adequados, 13 

(7,93%) inadequados e 21 (12,80%) que não se aplicam, de acordo com as resoluções 

utilizadas. Na UPR 2 foram avaliados os mesmos itens da primeira, apresentando um 

total de 44 (26,83 %) itens em adequação, 99 (60,37%) inadequações e 21(12,80%) 

que não se aplica. E por fim, na UPR 3 foram avaliados os mesmos itens das duas 

anteriores, onde podemos notar um total de 140,  (85,37%) itens em adequação, 3 

(1,83%) inadequações e 21(12,80%) que não se aplica. 

Gráfico 1 - Percentuais de adequação dos checklists aplicados nas 03 Unidades de 

Alimentação e Nutrição (UAN) avaliadas no município de Maceió – AL.  

 

FONTE: OS AUTORES (2019) 

  

Ao analisarmos as inconformidades das UPRs de forma individualizada 

observamos que a UPR 1 teve como maior índice de inconformidades aquelas 

relacionadas a equipamentos, móveis e utensílios (14% de inadequação), seguido de 

edificações e instalações (10% de inadequação) e manipuladores (7% de 

inadequação), respectivamente, conforme ilustrado no gráfico 2. Ao observamos os 

resultados referentes a UPR 2, temos como maior índice de inconformidades os 



 

 

tópicos referentes aos manipuladores (38% de inadequação), edificação e instalação 

(35% de inadequação), equipamento, móveis e utensílios (23% de inadequação) e 

produção (20%), de acordo com o gráfico 3. Ao observamos a UPR 3 verificamos uma 

baixa taxa de inadequação,dentre os respectivos equipamentos, móveis e utensílios 

representando 4% de inadequação, referente a edificação e instalação (2% de 

inadequação). 

 

Tabela 2 – Categorização das inconformidades segmentadas por bloco de 
avaliação avaliadas através do checklist na UPR 1 localizada no município de 
Maceió-AL. 

BLOCOS PERGUNTAS CONFORMIDADES NÃO 

CONFORMIDADES 

EDIFICAÇÃO E 

INSTALAÇÕES 

78 89,74% 10,26% 

EQUIPAMENTOS, 

MÓVEIS E 

UTENSÍLIOS 

21 85,71% 14,29% 

MANIPULADORES 13 92,3% 7,7% 

PRODUÇÃO 29 96,55% 3,45% 

DOCUMENTAÇÃO 2 100% 0% 

 FONTE: DADOS DA PESQUISA. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Tabela 3 – Categorização de conformidades e não conformidade das Boas 

Práticas avaliados através de checklist na UPR 2 localizada no município de 

Maceió-AL. 

BLOCOS QUANTIDADES 

DE PERGUNTAS 

CONFORMIDADES NÃO 

CONFORMIDADES 

EDIFICAÇÃO E 

INSTALAÇÕES 

78 35,9% 64,1% 

EQUIPAMENTOS, 

MÓVEIS E 

UTENSÍLIOS 

21 23,81% 76,19% 

MANIPULADORES 13 38,46% 61,54% 

PRODUÇÃO 29 20,69% 79,31% 

DOCUMENTAÇÃO 2 0% 100% 

FONTE: DADOS DA PESQUISA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Tabela 4 – Categorização de conformidades e não conformidade das Boas 

Práticas avaliados através de checklist na UPR 3 localizada no município de 

Maceió-AL. 

BLOCOS QUANTIDADES 

DE PERGUNTAS 

CONFORMIDADES NÃO 

CONFORMIDADES 

EDIFICAÇÃO E 

INSTALAÇÕES 

78 97,44% 2,56% 

EQUIPAMENTOS, 

MÓVEIS E 

UTENSÍLIOS 

21 92,24% 4,76% 

MANIPULADORES 13 100% 0% 

PRODUÇÃO 29 100% 0% 

DOCUMENTAÇÃO 2 100% 0% 

FONTE: DADOS DA PESQUISA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

5. DISCUSSÃO 

As condições higiênico-sanitárias, estruturais e de funcionamento dos locais de 

produção de refeições, além da forma com que ocorre a manipulação dos alimentos, 

podem intervir diretamente na sua qualidade microbiológica (Medeiros LB, 2012). 

Referente ao gráfico 1, podemos observar as inconformidades  das UPRS de forma 

individual diante do checklist aplicado, onde foi possível analisar os percentuais de 

inconformidades das 3 UPRS, relacionados a Edificação e Instalações; 

Equipamentos, Móveis e Utensílios; Manipuladores; Produção; Documentações.  

Em relação à  categoria Edificação, Instalações, Equipamentos, Móveis e 

Utensílios do presente estudo, não foi obtido maior percentual na UPR 2  de 

conformidade devido a inexistência de separação por meios físicos que evitam a 

contaminação cruzada entre as atividades de pré-preparo, preparo e higienização, 

sendo estes realizados no mesmo local e ao mesmo tempo. Esta prática facilita a 

contaminação pelo contato entre alimentos crus e cozidos e até mesmo com os 

produtos saneantes utilizados na higienização. Outros fatores envolvidos com a não 

conformidade relacionam-se a inexistência de portas com fechamento automático e 

luminárias com proteção contra explosões e quedas acidentais na área de preparação 

e armazenamento, além de lavatórios exclusivos para higienização das mãos na área 

de manipulação de alimentos.  

A segunda categoria, que fala sobre equipamentos, móveis e utensílios, mostra 

que as UPRs em questão não possuíam planilhas de registro da temperatura dos 

alimentos, a não existência de registros que comprovem que os equipamentos e 

maquinários passam por manutenção preventiva. As UPRs 1 e 2 apresentam em 

inconformidades os equipamentos de conservação que não possuem medidor de 

temperatura e nem registro de calibração, Os equipamentos e móveis da unidade 2 

estão em péssimas condições de higiene e conservação. De acordo com legislação, 

as operações de higienização devem ser realizadas por pessoas comprovadamente 

capacitadas, de forma a garantir a manutenção e minimizar o risco de contaminação 

do alimento (BRASIL, 2004). 

A proteção das luminárias é importante para evitar quedas ou explosões 

acidentais podendo resultar em risco físico aos alimentos, contaminando-os com 

resíduos de vidro e metal, além de aumentar os riscos de acidente de trabalho (LOPES 

et al., 2015). A existência de lavatórios exclusivos para higienização das mãos na área 

de manipulação de alimentos é necessária para que os manipuladores possam lavar 



 

 

cuidadosamente as mãos ao chegar ao trabalho, antes e após manipular alimentos, 

após qualquer interrupção do serviço, toque a materiais contaminados, uso de 

sanitários e sempre que se fizer necessário, a fim de evitar a contaminação (GOMES; 

CAMPOS; MONEGO, 2012). 

Em relação aos manipuladores, não foram observadas melhores adequações 

na UPR 1 avaliada devido a presença de irregularidades, como a inexistência de 

registro de exames periódicos de saúde dos manipuladores, indicando a possível falta 

de controle da saúde dos mesmos. Identificou-se também a ausência de cartazes de 

orientação aos manipuladores sobre a correta higienização das mãos. Semelhante ao 

resultado encontrado no presente estudo, Gomes, Campos e Monego (2017), 

identificaram que não havia realização de exames periódicos pelos manipuladores. 

No estudo de Cardoso et al. (2015), foi observada a inexistência de capacitação 

semestral dos manipuladores. Segundo as legislações específicas para as boas 

práticas em serviço de alimentação, o controle da saúde do manipulador deve ser 

realizado de acordo com a legislação específica e os mesmos devem ser capacitados 

periodicamente (RDC, 2004; CARDOSO et al., 2016). As capacitações constantes 

visam conscientizar os manipuladores de alimentos sobre a sua responsabilidade e 

aos cuidados que devem ter no preparo de alimentos, de forma a qualificá-los para a 

segurança e qualidade das refeições produzidas (SILVA et al., 2016). 

Referente a produção alimentar, as UPRs 1 e 2 não possuíam fluxo ordenado, 

linear e sem cruzamento fazendo com que o alimento possa se contaminar, de acordo 

com a RDC 216/2002. A edificação e as instalações devem ser projetadas de forma a 

possibilitar um fluxo ordenado e sem cruzamentos em todas as etapas da preparação 

de alimentos e a facilitar as operações de manutenção, limpeza e, quando for o caso, 

desinfecção. Referente ao controle de qualidade do produto final a unidade 2 passa 

por um processo que ainda utiliza as dependências de uma unidade que foi fechada 

para produzir e estocar alimentos fazendo com que o produto final perca  sua 

qualidade. 

Na categoria Documentação e Registros na UPR 3 foi analisada a presença de 

Manual de Boas Práticas (MBP), certificados de dedetização e higiene das caixas 

d’água e planilhas de controle de temperatura e higienização/manutenção de 

equipamentos, e identificou-se um baixo percentual de conformidades. Com relação 

à potabilidade da água, foi constatada ausência dos laudos laboratoriais nas unidades 

1 e 2, os quais devem apresentar adequada periodicidade, devem ser expedidos por 



 

 

empresa terceirizada e assinados por técnico responsável. O acesso às instalações 

deve ser controlado e independente, não comum a outros usos. Referente ao 

reservatório de água, o mesmo encontrasse em contato com pragas urbanas e sem 

higienização adequada conforme RDC 2016/2004. Em restaurantes, Silva e Oliveira 

(2009) observaram que 60% deles realizava a higienização do reservatório de água 

em intervalo máximo de seis meses. Souza et al. (2009) encontraram 100% de 

adequação na categoria abastecimento de água em estudo realizado em UANs 

hoteleiras. A água dentro da cozinha é utilizada não só para a preparação de 

alimentos, mas também para a higienização de instalações físicas, equipamentos, 

móveis e utensílios. Ela pode ser veículo de muitos microrganismos patogênicos, por 

isso a necessidade desse controle de qualidade (BRASIL, 2004). 

 A UPR 2 não possui o MBP atualizado, porém as UPRs 1 e 3 não 

apresentaram inconformidades com relação a este ítem. Segundo a legislação, os 

serviços de alimentação devem dispor de MBP e de POPs, sendo que os mesmos 

devem estar acessíveis aos funcionários da UAN e disponíveis à autoridade sanitária, 

quando requerido. Os POPs devem ser aprovados, datados e assinados pelo 

responsável do estabelecimento e devem conter as instruções sequenciais das 

operações e a frequência de execução, especificando o nome, o cargo e/ou a função 

dos responsáveis pelas atividades (RDC, 2004). 

Em serviços de alimentação, as falhas técnicas ocorrem por diferentes 

motivos, como a falta de profissionais qualificados, o desinteresse dos gestores dos 

estabelecimentos em capacitar seus funcionários, a utilização de materiais de 

qualidade inferior por motivos econômicos, à deficiência de estrutura e/ou pela falta 

de conhecimento dos responsáveis pelos estabelecimentos quanto à legislação 

vigente. Dados da literatura indicam que maiores investimentos nos processos de 

gestão resultam em melhoria do desempenho dos aspectos da qualidade, inclusive a 

sanitária (BOLTON et al., 2011). 

 

 

 

 

 

 



 

 

6. CONCLUSÃO 

Os resultados observados demonstram a fragilidade dos serviços das UPRs 1 

e 2, no que se refere à qualidade higiênico-sanitária, considerando que no segmento 

alimentício todo processo de preparo das refeições devem estar dentro das normas 

exigidas pela ANVISA. As UPRs apresentaram algumas situações de não 

conformidades que podem oferecer riscos aos usuários, tais como contaminações 

microbiológicas e cruzadas. Neste sentido, sugere-se a necessidade de intervenções 

por meio de ações corretivas para garantia da segurança aos usuários, sendo elas a 

utilização mensal do checklist proposto, com o intuito de controlar a higiene, como 

forma de cobrança de inconformidades. O restaurante também deve realizar 

procedimentos de ações preventivas para as não conformidades operacionais. É 

importante ressaltar que a execução das boas práticas em serviços de alimentação 

tem o papel de garantir a qualidade dos alimentos oferecidos e que a implementação 

do manual de boas práticas é essencial para obter conformidade com a legislação 

sanitária neste tipo de serviço.  
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Anexo A – Resolução Rdc N° 275/2002 Da Anvisa 

 


