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ANÁLISE DAS BOAS PRÁTICAS DURANTE A PRODUÇÃO DE REFEIÇÕES EM 

UNIDADES PRODUTORAS DE REFEIÇÕES LOCALIZADAS NA CIDADE DE 

MACEIÓ, AL. 

ANALYSIS OF GOOD PRACTICES DURING THE PRODUCTION OF MEALS IN 

PRODUCTION UNITS OF FOODS LOCATED IN THE CITY OF MACEIÓ, AL. 

 

Francilayne Tamires dos Santos1 

Yasmim Buarque de Carvalho1 

Maria de Lourdes da Silva Gomes de Azevedo2 

 

RESUMO 

 

Um alimento seguro é aquele que não contêm micro-organismos ou substâncias 

nocivas em quantidades que possam causar agravos à saúde ou dano ao 

consumidor, sendo a alimentação um direito fundamental e inerente à dignidade 

humana. Esse estudo tem o objetivo de analisar as Boas Práticas em Unidades 

Produtoras de Refeições em Maceió/AL. Os dados foram coletados através da 

aplicação de um check-list, cujas avaliadas duas Unidades Produtoras de Refeições 

(UPR’s), sendo denominadas como UPR X e UPR Y, observando os níveis de 

conformidades em que os locais se encontravam, sendo frisadas as questões 

passadas pelas legislações vigentes da Agência Nacional da Vigilância Sanitária 

(ANVISA), assim podendo ter o maior controle nas informações que forem obtidas. 

Foi possível classificar tanto a UPR X quanto a UPR Y no grupo 2, médio risco 

sanitário, no qual a UPR X obteve 83 itens em conformidades (69,7%) e a UPR Y 61 

itens (51,2%). Concluindo que em ambas as unidades produtoras de refeições 

avaliadas, as mesmas apresentaram a classificação de médio risco seguindo o 

número de itens atendidos do check-list utilizado. 

Palavras-chaves: Segurança dos Alimentos, Doenças Transmitidas por Alimentos, 

Serviços de Alimentação. 

 

 

 
                                                             
1 Acadêmico do curso de Nutrição do Centro Universitário Tiradentes 
2 Orientadora Profª Mestre do Centro Universitário Tiradentes 



 
 

 

ABSTRACT 

 

A safe food is one that does not contain micro-organisms or harmful substances in 

amounts that can cause health damage or harm to the consumer, and food is a 

fundamental right inherent in human dignity. This study aims to analyze the Good 

Practices in Meal Producing Units in Maceió / AL. The data were collected through 

the application of a checklist, which evaluated two Meal Producing Units (UPR's), 

being denominated as UPR X and UPR Y, observing the levels of conformities in 

which the places were, being stressed the past issues by the current legislation of the 

National Health Surveillance Agency (ANVISA), thus being able to have the greatest 

control in the information obtained. It was possible to classify both UPR X and UPR Y 

in group 2, medium health risk, in which UPR X obtained 83 items in conformities 

(69.7%) and UPR Y 61 items (51.2%). In conclusion, in both evaluated food 

producing units, they presented the medium risk classification, following the number 

of items served from the checklist used. 

 

Keywords: Food Safety, Foodborne Illnesses, Food Services. 
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INTRODUÇÃO 

 

  Ao longo do tempo a população tem sofrido mudanças em seus hábitos 

alimentares diários por não possuir um determinado tempo para realizar e produzir 

suas refeições. Por esse motivo eles procuram dar preferências a uma alimentação 

mais rápida e prática, que na maioria das vezes não fornecem confiabilidade nos 

aspectos como: higiene, segurança e qualidade alimentar. Isso faz com que se 

tenha uma maior necessidade de possuir métodos com que venham garantir uma 

segurança alimentar e a qualidade do alimento oferecido nos estabelecimentos 

comerciais (FERANDES et al., 2018). 

De acordo com Silva & Oliveira (2016) o termo Unidade Produtora de 

Refeições (UPR) tem sido utilizado para designar todo e qualquer serviço de 

alimentação externo ao domicílio, por se tratar de um termo mais amplo e que 

engloba todos os estabelecimentos do ramo: bares, restaurantes comerciais e 

similares que, mesmo produzindo alimentos dentro das regras estabelecidas pela 

legislação vigente, não possuem clientela “cativa” como é o caso das Unidades de 

Alimentação e Nutrição (UAN’s). Atualmente, podemos dividir os estabelecimentos 

produtores de alimentos em UPRs Comerciais e UPRs institucionais ou coletivas 

(SILVA, D. A., OLIVEIRA, T. C. 2016).  

  As doenças transmitidas por alimentos (DTA’s) são patologias causadas por 

agentes físicos, biológicos e químicos quando veiculados pelos alimentos. A causa 

mais comum dessas doenças é a contaminação microbiana, que ocorre 

principalmente, pela falta de preparo e por negligência do manipulador de alimentos, 

irregularidades e más condições do espaço de trabalho e locais de armazenamento 

e, ainda, por falhas na limpeza de equipamentos, higiene pessoal e higiene 

operacional (ZURLINI et al 2018). 

   A maior parte das DTAs pode ser prevenida com o uso das Boas Práticas de 

Manipulação (BPM) um conjunto de regras e princípios que indicam o correto 

manuseio dos alimentos e que, no Brasil, elas são regulamentadas pela Agência 

Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), através da Resolução da Diretoria 

Colegiada (RDC) nº. 216 de 15 de setembro de 2004. Desta forma fica assim 
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definindo como BPM todos os procedimentos que visam garantir a qualidade 

higiênico-sanitárias dos alimentos, para diagnosticar preliminarmente a adesão às 

BP a legislação brasileira indica a aplicação de listas de verificação, cujos resultados 

permitem identificar pontos de não conformidade e traçar ações corretivas. 

(RIGODANZO et al., 2016; CORDEIRO et al., 2016). 

Diante disso o presente trabalho tem por objetivo analisar as Boas Práticas 

durante a produção de refeições em Unidades Produtoras de Refeições (UPR’s) na 

cidade de Maceió/AL. 

MATERIAL E METODOS  

     Trata-se de um estudo tipo transversal, observacional, de aspecto qualitativo, 

realizada no mês de abril/2019, que envolveu duas unidades produtoras de refeições 

(UPR’s) comerciais da mesma franquia na cidade de Maceió, Alagoas, referenciados 

como estabelecimentos X e Y, onde foram observados os níveis de conformidades 

em que os locais se encontravam. 

O estabelecimento X trabalha com cardápio de padrão médio, com serviços A 

La carte de petiscos, e feijoada self-service, sendo o público alvo os turistas, 

dispondo de funcionamento noturno 6 dias por semana, possuindo uma faixa de 150 

refeições diárias. 

O estabelecimento Y trabalha com cardápio de padrão médio, com serviço 

self-service e A La carte para almoço e jantar, cuja especialidade da unidade é a 

carne de carneiro. Havendo o funcionamento 7 dias por semana com faixa de 140 

refeições, sendo o público alvo a população em geral. 

Para o levantamento das informações das Boas Práticas dos 

estabelecimentos avaliados, foi realizada uma adaptação do modelo de check-list de 

verificação acrescentando mais itens de avaliação, 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, para a realidade dos estabelecimentos 

(ANEXO A). (BRASIL, 2002). 

O check-list aplicado foi composto por 10 blocos a serem avaliados, 

totalizando 119 itens, para cada área avaliada, representados na tabela 1. Os 

padrões de respostas utilizados foram: “sim” quando o item estava sendo atendido, 
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“não” quando o item não era atendido, e “não se aplica” quando o estabelecimento 

não apresentava a categoria ou procedimento em que item era disposto no check-

list.   

Tabela 1 – Quantidade de blocos e itens que foram avaliados:  

Blocos a serem avaliados Número de Itens 

Edificações e Instalações 40 
 

Equipamentos 
 

12 
 

Controle de Pragas 
 
4 

 
Abastecimento de Água 

 
7 

 
Manejo de Resíduos 

 
4 

 
Manipuladores 

 
10 

 
Matérias Primas, Ingredientes e 

Embalagens 

 
9 

 
Preparação do Alimento 

 
19 

 
Exposição ao consumo 

 
6 

 
Documentação e Registro 

 
8 

Fonte: Dados da Pesquisa 

 

Para a tabulação dos dados, construção dos gráficos e tabelas utilizou-se 

software Microsoft Excel® 2007. Após esta etapa as UPRs foram classificadas de 

acordo com os parâmetros da RDC nº 275/2002 conforme apresentado na Tabela 2. 

Tabela 2 – 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 Baixo Risco 76 a 100 
Grupo 2 Médio Risco 51 a 75 
Grupo 3 Alto Risco 0 a 50 

     FONTE: Agência Nacional de Vigilância Sanitária, 2002 

RESULTADOS E DISCUSSÕES  

De acordo com o preenchimento do formulário de identificação, a UPR X é 

composta por 35 colaboradores, o nutricionista responsável cumpre a carga horária 

de 40 horas semanais, sendo de segunda a sábado. A UPR Y por sua vez, é 
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constituída por 26 colaboradores, o nutricionista responsável cumpre a carga horária 

de 44 horas semanais, sendo de segunda a sábado. Nas duas unidades foi possível 

verificar que mesmo com a presença dos nutricionistas observava-se a ausência de 

cartazes sobre a correta lavagem e higienização das mãos, da mesma forma a falta 

de conhecimento dos manipuladores sobre os devidos cuidados que devem ser 

tomados durante a preparação do alimento. Consequentemente a educação das 

pessoas envolvidas no preparo e processamento dos alimentos constitui ação crucial 

de defesa na prevenção de grande parte das enfermidades transmitidas pelos 

alimentos, que podem ser causadas tanto pelo contato direto do manipulador com o 

alimento quanto pela contaminação cruzada. A falta de consciência dos 

manipuladores faz com que a maioria dos surtos ocorra como resultado do manuseio 

incorreto do alimento (GROSS, 2018). 

Ao avaliarmos as UPR’s, de acordo com os parâmetros da RDC nº 275/2002 

foi possível classificar ambas as unidades no grupo 2, risco médio sanitário. Dos 119 

itens avaliados a UPR X teve 83 itens em conformidades (69,7%) e a UPR Y obteve 

61 itens (51,2%).  

Gráfico 1 - Percentual geral de conformidades, inconformidades e não se aplicam dos 

blocos avaliados em ambas as unidades produtoras de refeições.  

 

Fonte: Dados da Pesquisa 

No estudo de Souza et al, (2017) ao avaliarem o risco sanitário de uma 

empresa alimentícia observaram que, dos 55 itens verificados inseridos nos 05 

69,70% 

51,20% 

22,60% 

31,90% 

7,50% 

16,80% 

UPR X 

UPR Y 

Porcentagem dos itens das UPR's 

CONFORMIDADES INCONFORMIDADES NÃO SE APLICA 
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blocos, 35 itens (63%) estavam em conformidade e 20 itens (37%) em não 

conformidade. Em comparação com a unidade hoteleira, dos 55 itens avaliados, 

foram encontrados 31 (56%) em conformidade e 24 (44%) em não conformidade, 

ambas foram classificadas como risco sanitário médio.  

Dentre os percentuais de conformidades, os blocos que deram um valor 

mínimo cujo poderia acarretar em risco sanitário, foi observado que na UPR X 

temos: instalações e edificações, abastecimento de água e manejo de resíduos e na 

UPR Y foram: instalações e edificações, manejo de resíduos e matéria-prima, 

ingredientes e embalagens.  

Tabela 3 – Percentual dos itens que foram atendidos, por bloco nas unidades produtoras de 

refeições X e Y: 

BLOCOS % DE CONFORMIDADES DA 

UPR X 

% DE CONFORMIDADES DA 

UPR Y 

Edificações e Instalações 62,5% 45% 

Equipamentos 66,6% 50% 

Controle de Pragas 100% 75% 

Abastecimento de Água 57,1% 57,1% 

Manejo de Resíduos 25% 25% 

Manipuladores 70% 60% 

Matérias Primas, 

Ingredientes e 

Embalagens. 

77,7% 33,3% 

Preparação do Alimento 84,2% 63,1% 

Exposição ao consumo 100% 66,6% 

Documentação e Registro                   75%                                      50% 

Fonte: Dados da Pesquisa 

           Considerando o trabalho de OLIVEIRA et al., (2016) que avaliou as condições 

higiênico-sanitárias de Unidades Produtoras de Refeições de Sergipe, os 
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percentuais de conformidades mais críticos observados foram o bloco de edificações 

e instalações, manipuladores, produção e documentos. 

 Nos tocantes edificações e instalações as duas Unidades Produtoras de 

Refeições X e Y, sendo que a unidade X obteve 37,5% podendo ser classificada em 

baixo risco e a unidade Y com 55%, sendo classificada em alto risco sanitário 

segundo a classificação de risco sanitário da RDC/275. (BRASIL 2002). Dentre as 

principais inconformidades podemos ressaltar problemas como: fluxo de produção 

desordenado, piso sem higienização adequada, possuindo rachaduras, as 

instalações sanitárias não se encontravam em um bom estado de conservação, não 

possuindo portas dotadas de fechamento automático, e lavatórios com acessórios 

para a higienização das mãos. Um estudo realizado por Souza et al., (2017) ao 

analisarem dois serviços de alimentação e nutrição foi observado no item de 

edificações e instalações que, também não existiam produtos destinados à higiene 

pessoal nas instalações sanitárias, tais como papel higiênico, sabonete líquido 

inodoro antisséptico ou sabonete líquido inodoro e produto antisséptico e toalhas de 

papel não reciclável ou outro sistema higiênico e seguro para secagem das mãos. 

De acordo com a RDC nº 216/2004 o fluxo deve ser ordenado e sem cruzamentos 

em todas as etapas de produção dos alimentos, os pisos devem possuir 

revestimento liso, impermeável, lavável, mantidos íntegros, conservados, e livres de 

rachaduras e trincas, as portas da área de preparação e armazenamento de 

alimentos devem ser dotadas de fechamento automático, e os lavatórios devem 

estar supridos de produtos destinados à higiene pessoal. (BRASIL, 2004) 

          Ao analisar o bloco referente aos equipamentos e utensílios, a UPR X obteve 

33,4% de inconformidades e a UPR Y 50%, sendo classificadas como médio e alto 

risco sanitário, respectivamente, segundo a classificação de risco sanitário da 

RDC/275. O principal problema observado neste bloco foi que, nas UPR’s, os 

utensílios utilizados na higienização das instalações não eram distintos daqueles 

que entravam em contato com o alimento, ressaltando ainda que na UPR Y, os 

produtos saneantes utilizados não eram regularizados pelo Ministério da Saúde, e os 

funcionários responsáveis pela higienização não utilizava uniformes diferentes dos 

que manipulam alimentos. No trabalho de FRANCO (2015) que avaliou as condições 

higienico-sanitárias nos pontos de venda em Taubaté, foram avaliados 158 

comércios alimentícios e constataram que no item Equipamentos e utensílios 143 
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(90,5%) comércios se encontravam em inconformidades, o qual o armazenamento 

dos utensílios era feito de forma incorreta. 

          Segundo a legislação vigente da ANVISA RDC nº 216/2004, os utensílios 

utilizados na higienização de instalações devem ser distintos daqueles usados para 

higienização das partes dos equipamentos e utensílios que entrem em contato com 

o alimento. Os produtos saneantes utilizados devem estar regularizados pelo 

Ministério da Saúde, ser identificados e guardados em local reservado para essa 

finalidade, e as operações de higienização devem ser realizadas por funcionários 

comprovadamente capacitados, uma vez que os funcionários responsáveis pela 

atividade de higienização das instalações sanitárias devem utilizar uniformes 

apropriados e diferenciados daqueles utilizados na manipulação de alimentos. 

(BRASIL, 2004) 

  Avaliando-se o bloco referente ao controle integrado de vetores e pragas 

urbanas, apenas a UPR Y apresentou inconformidades (25%). Nela não existia um 

conjunto de ações eficazes com o objetivo de impedir a atração, o abrigo ou 

proliferação de pragas ou vetores urbanos, com relação ao estudo de REIS et al., 

(2015) que avaliou as condições higiênico-sanitárias de uma Unidade de 

Alimentação e Nutrição hospitalar de Montes Claros-MG, para o bloco referente ao 

controle de pragas, registrou-se um percentual de 100% de conformidades, cujo 

todo o controle era feito por uma empresa especializada. De acordo com a RDC nº 

216/2004 da ANVISA, deve existir um conjunto de ações eficazes e contínuas de 

controle de vetores e pragas urbanas, com o objetivo de impedir a atração, o abrigo, 

o acesso e ou proliferação dos mesmos. (BRASIL, 2004) 

  Em relação ao bloco abastecimento de água, nas duas unidades 

apresentaram 42,9% das inconformidades, os reservatórios não se encontravam 

livres de rachaduras, descascamentos, e possíveis vazamentos e não se avaliada o 

controle de potabilidade da água. Em outro estudo, Vasques (2016) avaliou a 

implantação de Boas Praticas em uma Unidade de Alimentação e Nutrição na cidade 

de Marialva – PR, e foi observado o mesmo problema quanto à adequação da 

potabilidade da água. De acordo com a Resolução nº 216/2004 da ANVISA, o 

reservatório de água deve ser edificado e ou revestido de materiais que não 

comprometam a qualidade da água, conforme legislação específica, também deve 

estar livre de rachaduras, vazamentos, infiltrações, descascamentos dentre outros 
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defeitos e em adequado estado de higiene e conservação, devendo estar 

devidamente tampado. O reservatório de água deve ser higienizado, em um intervalo 

máximo de seis meses, devendo ser mantidos registros da operação. (BRASIL, 

2004) 

           No tocante ao bloco referente a manejo de resíduos, a coleta de resíduos nas 

UPR’s foram classificadas em alto risco sanitário com 75% das inconformidades, 

cujas lixeiras não eram identificadas e não possuíam acionamento por pedal. Em 

relação a este item, um estudo de Lopes, (2016) ao avaliar as condições higiênico-

sanitarias em uma Unidade de Alimentação e Nutrição Hoteleira em São Paulo, 

obteve um grande percentual de conformidades sendo 87,5% das adequações e 

12,5% de inadequações relacionadas com a falta de coleta seletiva do lixo, 

diferentemente do que foi observado no nosso estudo, pois, nenhum do 

estabelecimento realiza coleta seletiva de lixo. Pela RDC nº216/2004 da ANVISA, os 

estabelecimentos devem dispor de recipientes identificados e íntegros, e as lixeiras 

devem ser dotadas de tampas acionadas sem contato manual de forma que venha 

prevenir a contaminação cruzada dos alimentos. Além disto, a unidade X não tinha 

um local apropriado para a estocagem dos lixos, se enquadrando como “não se 

aplica” por não apresentar a seguinte categoria no check-list, porém, segundo a 

legislação vigente, faz-se necessário a existência de um local específico para 

armazenamento do lixo e o mesmo deve ser fechado para evitar a proliferação de 

insetos e odores desagradáveis, além de ser dotado de mangueira e esguicho de 

alta pressão para a sua higienização periódica, sendo facultativa a climatização do 

ambiente (BRASIL, 2004). 

 Avaliando-se o bloco referente aos manipuladores, obteve-se na unidade X 

30% de inconformidades e 40% na unidade Y, sendo classificadas em médio risco 

sanitário. Porém, durante a visita para aplicação do check-list, observou-se em 

ambas as UPRs que os manipuladores não realizavam a lavagem correta das mãos 

antes e após a manipulação dos alimentos, falavam e cantavam durante a 

preparação usando adornos pessoais, e que a UPR X não dispunha de nenhum tipo 

de cartaz ou informativo de orientação sobre a correta lavagem das mãos e nem 

sobre a conduta pessoal durante a manipulação dos alimentos. A mesma realidade 

se repetia no estudo de Souza et al., (2017) que ao avaliarem uma Unidade 

Hoteleira foi verificado que o manipulador, ao chegar ao trabalho e antes e após a 

manipulação do alimento, não realizava a higienização das mãos, além disso, os 
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manipuladores falavam desnecessariamente e cantavam durante suas atividades, 

comprometendo assim a integridade do alimento.  

           Segundo as normas da RDC nº 216/2004 preconiza que, seja realizada 

cuidadosamente a lavagem correta das mãos, antes e após manipular alimentos; 

não devem falar cantar, assobiar desnecessariamente ou praticar outros atos que 

possam contaminar o alimento, durante o desempenho das atividades. Dentro da 

UPR devem ser afixados cartazes de orientação aos manipuladores sobre a correta 

lavagem e anti-sepsia das mãos e demais hábitos de higiene, em locais de fácil 

visualização, inclusive nas instalações sanitárias e lavatórios. (BRASIL, 2004) 

            Avaliando o bloco matérias-primas, ingredientes e embalagens, foi possível 

detectar que nas unidades, o recebimento da mercadoria não era realizado em local 

limpo e seguro, sendo que a Unidade Produtora de Refeições X apresentou 22,3% 

das inconformidades classificada em baixo risco sanitário e a Unidade Y apresentou 

66,7% de inconformidades sendo classificado com alto risco sanitário, podendo 

observar que, as mercadorias não eram armazenadas em local limpo e organizado, 

não possuíam identificação e utilização de etiquetas contendo data de manipulação 

e/ou prazo de validade, sem acondicionamento, não eram armazenados sobre 

paletes e sim diretamente no chão e que, mesmo apresentando prateleiras de 

material limpo e impermeável estas não respeitavam o espaçamento mínimo 

necessário. Ao compararmos nossos resultados com os encontrados nos resultados 

com os encontrados no trabalho de Zurlini et al., (2018) ao avaliarem o recebimento 

e armazenamento  do item matérias-primas, ingredientes e embalagens em duas 

Unidades de Alimentação e Nutrição Hospitalar na cidade de São Paulo, obtiveram o 

resultado de 100% das conformidades, o oposto observado em nosso levantamento. 

           De acordo com a resolução nº 216/2004 da ANVISA a recepção das 

matérias-primas, dos ingredientes e das embalagens deve ser realizada em área 

protegida e limpa, devem ser armazenados em local limpo e organizado, de forma a 

garantir proteção contra contaminantes e estar adequadamente acondicionados e 

identificados, sendo que sua utilização deve respeitar o prazo de validade, sendo 

armazenados sobre paletes, estrados e ou prateleiras, respeitando-se o 

espaçamento mínimo necessário para garantir adequada ventilação. (BRASIL, 2004) 

Referente ao bloco de preparação do alimento, A UPR x apresentou 15,8% de 

inconformidades, pois a mesma não realizava o monitoramento e registro da 

temperatura dos equipamentos de frios, sendo classificada em baixo risco sanitário. 
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Por sua vez, a UPR Y obteve 36,9% de inconformidades, talvez por apresentar um 

menor número de funcionários e esses, possivelmente, serem insuficientes para o 

atendimento da demanda de alimentos a serem preparados, obervou-se um 

comportamento inadequado desses, pois não higienizavam os equipamentos após o 

uso, utilizavam sempre os mesmo utensílios sem lavar ou sanitizar e, os funcionários 

que manipulam os alimentos crus não faziam uma lavagem correta das mãos antes 

de manusear os alimentos preparados. Segundo Souza, (2017) as mãos dos 

manipuladores são veículos de contaminação, podendo comprometer a saúde dos 

consumidores, levando a intoxicações alimentares. 

           Seguindo pela RDC nº 216/2004 da ANVISA o quantitativo de funcionários, 

equipamentos, móveis e/ou utensílios disponíveis devem ser compatíveis com 

volume, diversidade e complexidade das preparações alimentícias, e os funcionários 

que manipulam alimentos crus devem realizar a lavagem e a anti sépsia das mãos 

antes de manusear alimentos preparados. (BRASIL, 2004) 

           No que se refere ao bloco exposição ao consumo do alimento preparado, hà 

relatos que na UPR X apresentou nenhuma inconformidade, o que corrobota com o 

estudo de Lopes (2016) ao avaliar as condições higiênico-sanitarias em uma 

Unidade de Alimentação e Nutrição Hoteleira em São Paulo neste item não foi 

diagnosticada nenhuma irregularidade. No que se refere a UPR Y, com 33,4% de 

inconformidades, como principais inconformidades observadas referente a esse item 

verificou-se que os manipuladores não adotavam o uso de luvas descartáveis, e a 

área a qual era realizada o recebimento do dinheiro não era reservada, todavia o 

funcionário responsável não se dedicava só a esta tarefa, atuando dentro da cozinha 

de produção. 

           Diante disso a resolução da ANVISA nº216/2004 estabelece que os 

manipuladores devam adotar procedimentos que minimizem o risco de 

contaminação dos alimentos preparados por meio da antissepsia das mãos e pelo 

uso de utensílios ou luvas descartáveis, entretanto a área do serviço de alimentação 

onde se realiza a atividade de recebimento de dinheiro, cartões e outros meios 

utilizados para o pagamento de despesas devem ser reservados. Os funcionários 

responsáveis por essa atividade não devem manipular alimentos preparados, 

embalados ou não. (BRASIL, 2004) 

           O último bloco de verificação do check-list refere-se à documentação e 

registro, neste os resultados encontrados foram 25% e 50% de inconformidades, 
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para as UPR’s X e Y, classificadas em baixo e alto risco sanitário, respectivamente, 

segundo a classificação de risco sanitário da RDC nº275/2002.  

           Foi possível observar a ausência dos POP’s sendo descrito para higienização 

das instalações, moveis e equipamentos, para controle integrado de vetores de 

pragas, higienização do reservatório e saúde dos manipuladores. Em Zurlini et al., 

(2018) ao avaliarem duas Unidades de Alimentação e Nutrição Hospitalar na cidade 

de São Paulo, constataram que em relação à documentação e registro, observou-se 

a presença do Manual de Boas Práticas (MBP) e dos Procedimentos Operacionais 

Padronizados (POP), bem como do manual de normas e rotinas. 

           A RDC nº 216/2004 preconiza que os serviços de alimentação devem possuir, 

obrigatoriamente, o Manual de Boas Práticas (MBP) e Procedimento Operacional 

Padronizado (POP) para a aplicação das normas em sua unidade, garantindo assim 

o controle e segurança nos alimentos ofertados, lembrando que os POP’s 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. 

Devem ser aprovados, datados e assinados pelo responsável do estabelecimento. 

(BRASIL, 2004) 
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CONCLUSÃO 

 

            De acordo com os percentuais apresentados em ambas as unidades 

produtoras de refeições avaliadas, as mesmas apresentaram a classificação de 

médio risco sanitário. Os principais problemas observados nas unidades foram nos 

blocos Edificações e instalações, abastecimento de água e manejo de resíduos. 

            Desta forma podemos afirmar que a avaliação continua das boas práticas é 

de mera importância para diagnosticar as inconformidades em que os 

estabelecimentos se encontram, para que venham ter uma melhora nos serviços 

prestados aos clientes, possuir um fluxo ordenado e organizado das preparações 

das refeições servidas, corrigindo todos os erros para que as unidades não sejam 

um agente de transmissão de doenças transmitidas por alimentos, tendo em vista a 

saúde do consumidor.  
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ANEXOS 

 

 

 
ANEXO A 

 
LISTA DE VERIFICAÇÃO DAS BOAS PRÁTICAS PARA SERVIÇOS DE 
ALIMENTAÇÃO, BASEADA RESOLUÇÃO RDC Nº 275/2002 e na RDC 

Nº 216/2004, DA ANVISA 
 
 
 
 
 
 

A - IDENTIFICAÇÃO DA EMPRESA 

1-RAZÃO SOCIAL: 

2-NOME DE FANTASIA: 

3-ALVARÁ/LICENÇA 
SANITÁRIA:   
 

4-INSCRIÇÃO ESTADUAL / MUNICIPAL: 

5-CNPJ / CPF: 6-FONE: 7-FAX: 

8-E - mail: 

9-ENDEREÇO (Rua/Av.): 
 

10-Nº: 11-Complemento: 

12-BAIRRO: 13-MUNICÍPIO: 

14-UF: 15-CEP: 

16-RAMO DE ATIVIDADE: 

17-NÚMERO DE FUNCIONÁRIOS: 18-NÚMERO DE TURNOS: 

19- RESPONSÁVEL TECNICO: (  ) SIM  (  ) NÃO 
    NUTRICIONISTA: (  ) SIM  (  ) NÃO 
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 AVALIAÇÃO SIM  NÃO   N/A(*) 

1. EDIFICAÇÃO E INSTALAÇÕES 

 

1.1 - Ausência de focos de insalubridade (imediações, local e 
dependências anexas limpas; livre de objetos em desuso ou estranhos e 
animais domésticos, ausência de insetos ou roedores no ambiente) 4.1.7 

   

1.2 - Acesso controlado, independente, não comum a outros usos 
(habitação, etc.).4.1.1 

   

1.3 - Edificações e instalações projetadas de forma a possibilitar um fluxo 
ordenado e sem cruzamentos, de forma a facilitar a manutenção e 
limpeza. 4.1.1 

   

1.4 - Separação por meios físicos ou técnicos de áreas para as atividades 

de preparo das diferentes categorias de alimento de forma a evitar a 
contaminação cruzada. 4.1.2 

   

 

2. PISO 

 

2.1 - Revestimento liso, impermeável e lavável. 4.1.3    

2.2 - Em bom estado de conservação (livre de trincas, rachaduras, 

infiltrações e outros) 4.1.3 
   

2.3 – em um bom estado de higienização. 4.1.3    

 

3. TETOS 

 

3.1 - Revestimento liso, impermeável e lavável. 4.1.3    

3.2 - Em adequado estado de conservação (livre de trincas, rachaduras, 
infiltração, goteiras, vazamentos, bolores, descascamentos e outros). 
4.1.3 

   

3.3 - em um bom estado de higienização. 4.1.3    

 

4. PAREDES E DIVISÓRIAS 

 

4.1 - Revestimento liso, impermeável e lavável. 4.1.3    

4.2 - Em adequado estado de conservação (livre de trincas, rachaduras, 

infiltrações, bolores, descascamentos e outros).4.1.3 
   

4.3 - em um bom estado de higienização. 4.1.3    

 

5. PORTAS 

 

5.1 – Portas em bom estado de conservação, e ajustadas aos batentes. 
4.1.4 

   

5.2 - Portas da área de preparação e armazenamento de alimentos, 
dotadas de fechamento automático. 4.1.4 

   

 

6. JANELAS  
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6.1 – Janelas em bom estado de conservação, ajustadas aos batentes, 
com vidros íntegros. 4.1.4 

   

6.2 - Janelas e outras aberturas das áreas de armazenamento e 
preparação de alimentos, inclusive o sistema de exaustão, providas de 
telas milimétricas removíveis, para facilitar a limpeza periódica. 4.1.4 

   

 

7. ILUMINAÇÃO 

 

7.1 – Iluminação adequada, sem zona com sombras ou contraste 

excessivos. 4.1.8 
   

7.2 - Luminárias localizadas sobre a área de preparação dos alimentos 

apropriada e protegidas contra explosão e quedas acidentais. 4.1.8 
   

7.3 - Instalações elétricas embutidas ou protegidas em tubulações 

externas e íntegras de tal forma a permitir a higienização dos ambientes. 

4.1.9  

   

 

8. VENTILAÇÃO 

 

8.1 - Ventilação garantindo 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. – item 4.1.10 

   

8.2 - Não incidência do fluxo de ar diretamente sobre os alimentos. 

 Item - 4.1.10 
   

8.3 - Equipamentos de ventilação em bom estado de conservação e 

limpeza. Item - 4.1.11 
   

8.4 – Quando do uso de equipamentos para climatização, a empresa possui 

registro de manutenção dos equipamentos e limpeza e troca de filtros. Item 

- 4.1.11 

   

 

 9. AGUA  

 

9.1 – Água potável originada de rede publica tratada, poço raso ou profundo 

e tratado. - Item 4.1.5 

   

9.2 – em volume e pressão adequada. - item 4.1.5    

9.3 – Caixa d’água tampada e limpa. – item 4.1.5    

9.4 – As instalações devem ser abastecidas de água corrente e dispor 

conexões com rede de esgoto e fossa séptica. - item 4.1.5 
   

9.5 – Eliminação adequada de águas servidas e esgotos na rede publica  

de esgotos, caixa de gordura em bom estado de conservação e 
funcionamento, ralo sifonado e tampa giratória. – item 4.1.6 

   

9.6 – As caixas de gordura e de esgotos possuem dimensão compatível ao 
volume de resíduos. – item 4.1.6 

   

9.7 – Estão localizadas fora da área de preparo e armazenamento de 

alimentos. – item 4.1.6 
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10. INSTALAÇÕES SANITARIAS 

 

10.1 - Instalações sanitárias e vestuários sem comunicação direta com a 
área de preparação e armazenamento de alimentos e refeitórios. – item 
4.1.12  

   

10.2 - Em bom estado de conservação e organizadas. – item 4.1.12    

10.3 - Instalações mantidas em condições higiênico-sanitárias apropriadas.    

10.4 - Portas externas dotadas de fechamento automático. – item 4.1.12    

10.5 - São dotadas de lavatórios, com acessórios para higienização das 

mãos (sabonete liquido anti-séptico ou sabonete liquido e produto anti-
séptico e toalhas de papel não reciclado) – item 4.1.13 

   

10.6 - Possuem lixeiras dotadas de saco plástico e tampa com acionamento 

por pedal. – item 4.1.13 

   

 

11. LAVATORIOS EXCLUSIVOS PARA A HIGIENIZACAO DAS MAOS NA AREA DE 
MANIPULACAO DE ALIMENTOS  

 

11.1 - Existência de lavatórios exclusivos para a higiene das mãos na área 

de manipulação, em posições estratégicas em relação ao fluxo de preparo 
dos alimentos e em número suficiente de modo a atender toda a área de 

preparação. – item 4.1.14 

   

11.2 - Lavatórios em condições de higiene, dotados de sabonete líquido 

inodoro anti-séptico ou sabonete líquido inodoro e produto anti-séptico, 
toalhas de papel não reciclado ou outro sistema higiênico e seguro de 
secagem das mãos e coletor de papel, acionados sem contato manual. 
 – item 4.1.13 

   

11.3 - Possuem lixeiras dotadas de saco plástico e tampa com acionamento 
por pedal. – item 4.1.13 

   

 

12. EQUIPAMENTOS 

 

12.1 - Os que entram em contato com alimentos são de materiais que não 
transmitam substâncias tóxicas, odores, nem sabores, conforme 
estabelecido em legislação específica. – item 4.1.15 

   

12.2 - Em adequado estado de conservação, resistentes à corrosão e a 

repetidas operações de limpeza e desinfecção. – item 4.1.17 

   

12.3 - Possuem superfícies lisas, impermeáveis, laváveis e isentas de 
rugosidades, frestas e outras imperfeições que possam comprometer a 
higienização , nem serem fontes de contaminação dos alimentos. – item 
4.1.17 
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12.4 - Realiza manutenção programada e periódica dos equipamentos e  

calibração dos instrumentos ou equipamentos de medição. Mantem registro 
da realização dessas operações. – item 4.1.16 

   

 

13. HIGIENIZAÇÃO DAS INSTALAÇÕES, EQUIPAMENTOS, MOVEIS E UTENSILIOS 

 

13.1 - Possui registro de limpeza dos equipamentos, moveis e utensílios, 
quando realizadas rotineiramente. – item 4.2.3 

   

13.2 – As operações de higienização são realizadas por funcionários 
comprovadamente capacitados. – item 4.2.1 

   

13.3 – A higienização e feita com freqüência. – item 4.2.1    

13.4 - Possui registro de limpeza periódica das caixas de gordura. – item 
4.2.2 

   

13.5 - Produtos saneantes utilizados são devidamente regularizados pelo 
ministério da saúde. – item 4.2.5 

   

13.6 - Possui local adequado e protegido para o deposito de material de 
limpeza. – item 4.2.5 

   

13.7 – Os utensílios utilizados na higienização das instalações são distintos 
daqueles que usamos para a higienização das partes dos equipamentos e 
utensílios que entrem em contato com o alimento. – item 4.2.6 

   

13.8 – os funcionários da higienização das instalações sanitárias usam 

uniformes apropriados e diferentes dos que manipulam alimentos. – item 
4.2.7 

   

  

14. CONTROLE INTEGRADO DE VETORES E PRAGAS URBANAS: 

 

14.1 - Ausência de vetores e pragas urbanas ou qualquer evidência de sua 

presença como fezes, ninhos e outros. – item 4.3.1 

   

14.2 - Existe um conjunto de ações eficazes e contínuas de controle de 

vetores e pragas urbanas, com o objetivo de impedir a atração, o abrigo, o 
acesso e ou proliferação dos mesmos. – item 4.3.1 

   

14.3 - Controle químico realizado por empresa especializada, devidamente 

registrada no órgão de vigilância sanitária competente. – item 4.3.2 

   

14.4 – quando aplicável os equipamentos e utensílios são higienizados 

antes de serem reutilizados. – item 4.3.3 

   

 

15. ABASTECIMENTO DE ÁGUA 

 

15.1 - Utiliza solução alternativa de abastecimento de água com 

potabilidade atestada semestralmente mediante laudos laboratoriais. – item 

4.4.1 

   

15.2 - Gelo é mantido em condição higiênico-sanitária que evite sua 

contaminação. – item 4.4.2 
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15.3 – o gelo para a utilização em alimentos é fabricado com água potável. 

– item 4.4.2 

   

15.4 - O vapor quando utilizado em contato direto com os alimentos ou com 

superfícies que entrem em contato com alimentos, e produzido a partir de 
água potável. – item 4.4.3 

   

15.5 - Registro de limpeza do reservatório de água. – item 4.4.4    

15.6 - Reservatório higienizado, em um intervalo maximo de seis meses.   – 

item 4.4.4 
    

15.7 - Reservatório livre de rachaduras, vazamentos, infiltrações e 

descascamentos. – item 4.4.4 
   

 

16. MANEJO DOS RESÍDUOS 

 

16.1 - Dispõem de recipientes para coleta de resíduos de fácil higienização 

e transporte devidamente identificados e íntegros, em número e capacidade 
suficiente para conter os resíduos. – item 4.5.1 

   

16.2 - Recipientes dotados de tampa acionadas sem contato manual.  

– item 4.5.2 
   

16.3 - Resíduos são coletados freqüentemente, evitando acúmulos.  

– item 4.5.3 
   

16.4 – São estocados em local fechado e isolado das áreas de preparação 

e armazenamento de alimentos. – item 4.5.3 
   

 

17. MANIPULADORES  

 

17.1 - Existência de registro do controle da saúde dos manipuladores, 

realizado de acordo com a legislação especifica.  – item 4.6.1 
   

17.2 - Manipuladores que apresentam lesões e ou sintomas de 

enfermidades que possam comprometer a qualidade higiênico-sanitária dos 
alimentos afastados da atividade de preparação de alimentos. – item 4.6.2 

   

17.3 - Boa apresentação, asseio pessoal, usando uniforme de trabalho 

completo de cor clara, em bom estado e limpo. – item 4.6.3 

   

17.4 – os uniformes são trocados, no mínimo, diariamente e usados 

exclusivamente no estabelecimento interno. – item 4.6.3 

   

17.5 - Lavagem cuidadosa das mãos ao chegar ao trabalho, antes e após a 

manipulação de alimentos, principalmente após qualquer interrupção, tocar 
materiais contaminados, depois do uso de sanitários e sempre que se fizer 

necessário. – item 4.6.4 

   

17.6 - Cartazes de orientação aos manipuladores sobre a correta lavagem e 

anti-sepsia das mãos e demais hábitos de higiene, afixados em locais de 
fácil visualização, inclusive nas instalações sanitárias e lavatórios. – item 

4.6.4 

   

17.7 - Não fumar, falar desnecessariamente, cantar, assobiar, espirrar, 

cuspir, tossir, comer, manipular dinheiro ou praticar outros atos que possam 
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contaminar o alimento, durante o desempenho das atividades. – item 4.6.5 

17.8 - Asseio pessoal: mãos limpas, unhas curtas, sem esmalte ou base, 

sem adornos (anéis, pulseiras, brincos, etc.). Maquiagem; cabelos presos e 
protegidos por redes, tocas ou outro acessório apropriado para esse fim, 

não sendo permitido o uso de barba. – item 4.6.6 

   

17.9 - Existência de supervisão e capacitação periódica em higiene pessoal, 

manipulação higiênica de alimentos e em doenças transmitidas por 
alimentos, tudo devidamente registrado e documentados. – item 4.6.7 

   

17.10 - Visitantes cumprem os mesmos requisitos de higiene e de saúde 
estabelecidos para os manipuladores. – item 4.6.8 

   

 

18. MATÉRIAS-PRIMAS, INGREDIENTES E EMBALAGENS 

 

18.1 - Especificação dos critérios para avaliação e seleção dos 

fornecedores de matérias-primas, ingredientes e embalagens. – item 4.7.1 
   

18.2 – os transportes desses insumos estão em condições adequadas de 

higiene e conservação. – item 4.7.1 
   

18.3 - A recepção é realizada em área protegida e limpa. – item 4.7.2    

18.4 – Registro de inspeção das matérias primas e ingredientes durante a 

operação de recepção, quanto a integridade das embalagens, temperaturas 
dos produtos que necessitem de conservação especial. – item 4.7.3 

   

18.5 - Lotes reprovados ou com prazo de validade vencida imediatamente 
devolvidos ao fornecedor ou devidamente identificados e armazenados 
separadamente, sendo determinada a destinação final. – item 4.7.4 

   

 

18.6 - Armazenados em local limpo e organizado, de forma a garantir 
proteção contra contaminantes. – item 4.7.5 

   

18.7 - Adequadamente acondicionados e identificados e sua utilização 

respeita o prazo de validade. – item 4.7.5 
   

18.8 - Armazenados sobre paletes, estrados e ou prateleiras de material 

liso, resistente, impermeável e lavável, respeitando-se o espaçamento 
mínimo necessário para garantir adequada ventilação, limpeza e, quando 
for o caso, desinfecção do local. – item 4.7.6 

   

18.9 – os paletes, estrados e/ou prateleiras são de materiais liso, 

resistente, impermeável e lavável. – item 4.76 
   

 

19. PREPARAÇÃO DO ALIMENTO 

 

19.1 - Durante a preparação dos alimentos são adotadas medidas a fim de 
minimizar o risco de contaminação cruzada. – item 4.8.3 

   

19.2 – A quantidade de funcionários, equipamentos, moveis e utensílios 

são compatíveis com o volume das preparações do local. – item 4.8.2 
   

19.3 - Funcionários que manipulam alimentos crus realizam a lavagem e a 

anti-sepsia das mãos antes de manusear alimentos preparados. 
 – item 4.8.4 

   

19.4 - Produtos perecíveis expostos à temperatura ambiente somente pelo 
tempo mínimo necessário para a preparação do alimento. – item 4.8.5 
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19.5 - Após a abertura ou retirada da embalagem original as matérias-
primas e os ingredientes que não forem utilizados em sua totalidade, são 
adequadamente acondicionados e identificados com, no mínimo, as 
seguintes informações: designação do produto, data de fracionamento e 
prazo de validade. – item 4.8.6 

   

19.6 - Eficácia do tratamento térmico, avaliada pela verificação da 

temperatura e do tempo utilizados e, quando aplicável, pelas mudanças na 
textura e cor na parte central do alimento. – item 4.8.9 

   

19.7 – O óleo e a gordura utilizados na fritura apresentam boas condições 
de forma e não constituem uma fonte de contaminação química do 
alimento preparado. – item 4.8.10 

   

19.8 - Aquecidos a temperaturas não superiores a 180ºC (cento e oitenta 
graus Celsius). – item 4.8.10 

   

19.9 – São substituídos imediatamente sempre que há alteração evidente 

das características físico-químicas ou sensoriais, tais como aroma, sabor e 
formação intensa de espuma e fumaça. – item 4.8.11 

   

19.10 – Os alimentos congelados não sofrem o descongelamento antes do 
tratamento térmico, (excetuando os casos em que o fabricante do alimento 
recomenda que o mesmo seja submetido ao tratamento térmico ainda 
congelado).  – item 4.8.12 

   

19.11 - O descongelamento efetuado em condições de refrigeração à 
temperatura inferior a 5ºC (cinco graus Celsius) ou em forno de microondas 
quando o alimento for submetido imediatamente à cocção. – item 4.8.13 

   

19.12 - Alimentos submetidos ao descongelamento, são mantidos sob 

refrigeração a temperatura inferior a 5ºC se não forem imediatamente 
utilizados, e não são recongelados. – item 4.8.14 

   

19.13 - Após serem submetidos à cocção, os alimentos preparados são 
mantidos em condições de tempo e de temperatura que não favoreçam a 
multiplicação microbiana. Para conservação a quente, os alimentos devem 
ser submetidos à temperatura superior a 60ºC (sessenta graus Celsius) 
por, no máximo, 6 (seis) horas. – item 4.8.15 

   

19.14 – Os alimentos submetidos a cocção, quando necessário, sofrem um 
processo de refrigeração sua temperatura é reduzida de 60ºC (sessenta 
graus Celsius) a 10ºC (dez graus Celsius) em até duas horas e em seguida 
sendo armazenado em temperatura de refrigeração inferior a 5ºC ou 
congelados em temperaturas inferior a -18ºC. – item 4.8.16 

   

19.15 - Os alimentos preparados e conservados a temperatura de 4ºC 

(quatro graus Celsius), ou inferior, obedecem a prazo máximo de 5 (cinco) 
dias. – item 4.8.17 

   

19.16 - Os Alimentos preparados, armazenados sob refrigeração ou 
congelamento, possuem invólucro contendo no mínimo as seguintes 
informações: designação, data de preparo e prazo de validade. – item 
4.8.18 

   

19.17 – A temperatura dos equipamentos de frios (geladeiras, freezers, etc) 
são regularmente monitorada e registrada. – item 4.8.18 

   

19.18 - Os alimentos consumidos crus são submetidos a processo de 
higienização com produtos devidamente registrados no órgão competente 
do ministério de saúde, a fim de reduzir a contaminação superficial, quando 
aplicável. – item 4.8.19 

   



28 
 

19-19 – O estabelecimento mantem documentado o controle e garantia da 

qualidade do alimento preparado. – item 4.8.20 
   

  

 
20. EXPOSIÇÃO AO CONSUMO DO ALIMENTO PREPARADO 

 

20.1 - Áreas de exposição do alimento preparado e de consumação ou 

refeitório mantidas organizadas e em adequadas condições higiênico-

sanitárias. – item 4.10.1 

   

20.2 - Manipuladores adotam procedimentos que minimizem o risco de 

contaminação dos alimentos preparados por meio da anti-sepsia das mãos 
e pelo uso de utensílios ou luvas descartáveis. – item 4.10.2 

   

20.3 – Os equipamentos que expõe os alimentos sob temperatura 
controlada, esta em adequado estado de higiene e funcionamento. – item 
4.10.3 

   

20.4 – Os equipamento de exposição do alimento preparado, na área para 

consumo, dispõe de barreiras de proteção que previnam a contaminação, 
em decorrência da proximidade ou da ação do consumidor e de outras 
fontes. – item 4.10.4 

   

20.5 - Utensílios utilizados na área de consumo do alimento, tais como 

pratos, copos, talheres, descartáveis, quando feitos de material não-
descartável, devidamente higienizados e armazenados em local 
protegido. – item 4.10.5 

   

20.6 – A área de serviço de alimentação onde se realiza a atividade de 

recebimento de dinheiro, cartões e outros meios utilizados para o 
pagamento de despesas, é reservada;  e os funcionários responsáveis por 
essa atividade não manipulam alimentos preparados, embalados ou não. – 

item 4.10.7 

   

 

21. DOCUMENTAÇÃO E REGISTRO 

 

21.1 – O Serviço de alimentação dispõe de Manual de Boas Práticas e de 

Procedimentos Operacionais Padronizados, e estão acessíveis aos 
funcionários envolvidos e disponíveis à Autoridade Sanitária, quando 

requerido. – item 4.11.1 

   

21.2 - Os POP contêm as instruções seqüenciais das operações e a 

freqüência de execução, especificando o nome, o cargo e ou a função dos 
responsáveis pelas atividades. Estão aprovados, datados e assinados pelo 
responsável do estabelecimento. – item 4.11.2 

   

21.3 - Registros mantidos por período mínimo de 30 (trinta) dias contados a 

partir da data de preparação dos alimentos. – item 4.11.3 

   

21.4 – possui POP descrito e implementado para Higienização das 

instalações, equipamentos e móveis. – item 4.11.4 

   

21.5 - possui POP descrito e implementado para Controle integrado de 

vetores e pragas urbanas. – item 4.11.4 
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21.6 - possui POP descrito e implementado para Higienização do 

reservatório. – item 4.11.4 

   

21.7 - possui POP descrito e implementado para Higiene e saúde dos 
manipuladores. – item 4.11.4 

   

21.8 – responsável pelas atividades e os manipuladores de alimentos 
possuem comprovadamente capacitação abordando, no mínimo, os 
seguintes temas: contaminantes alimentares, doenças transmitidas por 
alimentos, manipulação higiênica dos alimentos e boas praticas.  
– item 4.12.2 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________ 
 

 

RESPONSÁVEIS PELA INSPEÇÃO 

Nome e assinatura do responsável   
Matrícula: 
 
 
    

Nome e assinatura do responsável Matrícula: 

 

RESPONSÁVEL TÉCNICO 

 

Nome e assinatura do responsável pelo estabelecimento: 
 
 

 

 
LOCAL:_____________________________________      DATA: _____ / _____ / _____ 

 

 
  (*) NA: Não se aplica 
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ANEXO B 

 
 

 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (T. C. L. E.) 

 

Eu _____________________________________________________________ e 

________________________________________________________ alunas regulamentes 

matriculadas no curso de graduação em __________________, solicitamos a autorização 

desta conceituada entidade para realização do estudo intitulado “BOAS PRÁTICAS PARA 

SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO: UM ESTUDO EM UM RESTAURANTE COMERCIAL NA 

CIDADE DE MACEIÓ-AL”, assim tendo recebido da Prof. Mestre Maria de Lourdes de S. C. 

Azevedo, do Centro Universitário Tiradentes (UNIT), responsável por sua execução, as 

seguintes informações que me fizeram entender sem dificuldades e sem dúvidas os 

seguintes aspectos: 

1) Que o estudo se destina a pesquisar as condições higiênico-sanitárias em que o 

serviço de alimentação presta e como as refeições são produzidas. 

2) Que a importância deste estudo é diagnosticar a situação do serviço de alimentação 

se encontra dentro das conformidades das resoluções dos padrões higiênico- 

sanitários. 

3) Que os resultados que se desejam ser alcançados são os baseados nos requisitos 

das legislações, como indicativo de melhoria da qualidade da prestação do serviço 

da unidade de alimentação. 

4) O estudo será feito por meio de uma visita inicial ao estabelecimento para 

esclarecimentos da pesquisa e assinatura do TCLE, em caso de aceitação da 

participação em prazo previamente estabelecido, será aplicado um checklist em toda 

a aérea de preparação, armazenamento, recebimento, manutenção e distribuição 

dos alimentos, onde estes não poderão identificar a sua origem. 

5) Que a gente participará desde já permitindo o acesso das pesquisadoras as 

instalações do serviço de alimentação e prestando esclarecimentos a cerca do 

funcionamento da unidade. 

6) Que os incômodos que podem sentir com a participação das pesquisadoras são as 

seguintes: expor a estrutura física e as informações funcionais da unidade. 

7) Que não há riscos a saúde física e mental. 

8) Que os benefícios que esperamos com a nossa participação, mesmo que não 

diretamente são contribuir com o desenvolvimento cientifico da unidade e obter um 

diagnostico detalhado a respeito prestação de serviço do local dentro dos padrões 

higiênico-sanitários para um alimento seguro. 

9) Que sempre que desejar será fornecido  todo tipo de esclarecimento sobre cada uma 

das etapas do estudo. 
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10) Que qualquer momento, poderemos recusar a continuar participando do estudo e 

também que poderemos retirar este nosso consentimento, sem que isso nós traga 

qualquer penalidade ou prejuízo. 

11) Que as informações conseguidas através da nossa participação não permitirão a 

identificação da nossa pessoa e do estabelecimento de ensino do qual fazemos 

parte, exceto aos responsáveis pelo estudo, e que a divulgação das mencionadas 

informações só será feita entre os profissionais envolvidos no estudo e os estudiosos 

do assunto. 

 Finalmente, tendo eu compreendido perfeitamente tudo o que me foi informado sobre 
a minha participação no mencionado estudo e estando consciente dos meus direitos, das 
minhas responsabilidades, dos riscos e dos benefícios que a minha participação implica, 
concordo em dele participar e para isso eu DOU O MEU CONSENTIMENTO SEM QUE 
PARA ISSO EU TENHA SIDO FORÇADO OU OBRIGADO. 
 

Endereço da UAN voluntária 
Domicílio: (rua, praça, conjunto):  
Bloco: /Nº: /Complemento: 
Bairro: /CEP/Cidade: /Telefone:  
Ponto de referência: 

 

Contato de urgência:  

Sr(a). 
Domicílio: (rua, praça, conjunto) 
Bloco: /Nº: /Complemento:  
Bairro: /CEP/Cidade: /Telefone:  
Ponto de referência: 

 

Endereço do responsável, pela pesquisa (OBRIGATÓRIO) 

Nome: Maria de Lourdes da Silva Gomes de Azevedo 
Instituição: Centro Universitário Tiradentes Bloco D- Sala 32 A- Campus Maria Uchôa 

– AL 

Telefones p/contato: (82) 3311-3128 
 

 

ATENÇÃO: Para informar ocorrências irregulares ou danosas durante a sua 
participação no estudo, dirija-se ao: Comitê de Ética em Pesquisa do Centro 
Universitário Tiradentes Bloco D- Sala 32 A- Campus Maria Uchôa – AL 
Telefone: (82) 3311.3113 

 

Maceió, 29/03/2019 

 
 
 
 
 

Assinatura ou impressão 
datiloscópicad(o,a) voluntári(o,a) ou 

responsável legal e rubricar as 
demais folhas 

 
 
 
 
 

Nome e Assinatura do(s)responsável(eis) pelo estudo 
(Rubricar as demais páginas) 

 

     


