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SUMÁRIO

✓ ALCANCE

✓ DEFINIÇÕES

✓ REFERÊNCIAS

✓ BOAS PRÁTICAS PARA 

SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO



INTRODUÇÃO
✓ Aperfeiçoamento das ações de 

controle sanitário na área de 
alimentos visando a proteção à 
saúde da população;

✓ Harmonização da ação de inspeção 
sanitária em serviços de 
alimentação;

✓ Requisitos higiênico-sanitários 
gerais em todo território nacional;



INTRODUÇÃO
✓ Doenças Transmitidas por Alimentos (DTA)



INTRODUÇÃO
✓ Pode ser complementada pelos 

órgãos de vigilância sanitária 
estaduais, distrital e municipais 
visando abranger requisitos 
inerentes às realidades locais e 
promover a melhoria das 
condições higiênico sanitárias 
dos serviços de alimentação



INTRODUÇÃO
✓ Serviços de alimentação: manipulação, 

preparação, fracionamento, 
armazenamento, distribuição, transporte, 
exposição à venda e entrega de 
alimentos preparados ao consumo, tais 
como cantinas, bufês, comissarias, 
confeitarias, cozinhas industriais, 
cozinhas institucionais, delicatéssens, 
lanchonetes, padarias, pastelarias, 
restaurantes, rotisserias e congêneres.



BOAS PRÁTICAS
• EDIFICAÇÃO, INSTALAÇÕES, EQUIPAMENTOS, MÓVEIS E 

UTENSÍLIOS 

• HIGIENIZAÇÃO DE INSTALAÇÕES, EQUIPAMENTOS, MÓVEIS E 

UTENSÍLIOS

• CONTROLE INTEGRADO DE VETORES E PRAGAS URBANAS

• ABASTECIMENTO DE ÁGUA

• MANEJO DOS RESÍDUOS

• MANIPULADORES

• MATÉRIAS-PRIMAS, INGREDIENTES E EMBALAGENS

• PREPARAÇÃO DO ALIMENTO

• ARMAZENAMENTO E TRANSPORTE DO ALIMENTO PREPARADO

• EXPOSIÇÃO AO CONSUMO DO ALIMENTO PREPARADO

• DOCUMENTAÇÃO E REGISTRO

• RESPONSABILIDADE



BOAS PRÁTICAS
✓ Fluxo ordenado e sem 

cruzamentos em todas etapas



BO
AS

 P
R

ÁT
IC

AS



BO
AS

 P
R

ÁT
IC

AS

Fluxo do lixo na cozinha



BOAS PRÁTICAS
✓ Piso, parede e teto devem possuir 

revestimento liso, impermeável e lavável

✓ Devem ser mantidos íntegros e 

conservados



BOAS PRÁTICAS
✓ As portas da área de preparação e armazenamento 

de alimentos devem ser dotadas de fechamento 
automático. 

✓ As aberturas externas das áreas de armazenamento e 
preparação de alimentos, inclusive o sistema de 
exaustão, devem ser providas de telas milimetradas 
para impedir o acesso de vetores e pragas urbanas. 



BOAS PRÁTICAS
✓ A iluminação da área de preparação deve 

proporcionar a visualização de forma que 

as atividades sejam realizadas sem 

comprometer a higiene e as 

características sensoriais dos alimentos.

✓ A ventilação deve garantir a renovação do 

ar e a manutenção do ambiente. O fluxo 

de ar não deve incidir diretamente sobre 

os alimentos.



BOAS PRÁTICAS
✓ As instalações sanitárias e os vestiários não 

devem se comunicar diretamente com a área de 
preparação e armazenamento de alimentos ou 
refeitórios, devendo ser mantidos organizados e 
em adequado estado de conservação.  



BOAS PRÁTICAS
✓ As portas externas devem ser dotadas de 

fechamento automático.

✓ Os coletores dos resíduos devem ser dotados de 

tampa e acionados sem contato manual. 



BOAS PRÁTICAS
✓ Devem existir lavatórios exclusivos para a 

higiene das mãos na área de manipulação, 

em posições estratégicas em relação ao 

fluxo de preparo dos alimentos

✓ 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.



BOAS PRÁTICAS
✓ A edificação, as instalações, os equipamentos, os 

móveis e os utensílios devem ser livres de 

vetores e pragas urbanas. 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.



BOAS PRÁTICAS
✓ Os resíduos devem ser frequentemente 

coletados e estocados em local 

fechado e isolado da área de preparação e 

armazenamento dos alimentos, de forma a 

evitar focos de contaminação e atração de 

vetores e pragas urbanas.

Os coletores utilizados para 
deposição dos resíduos das áreas 
de preparação e armazenamento 
de alimentos devem ser dotados 

de tampas acionadas sem 
contato manual.



BOAS PRÁTICAS
✓ O lixo deve ser sempre retirado para fora 

da área de preparo de alimentos em sacos 

bem fechados. Após o manuseio do lixo, 

deve-se lavar as mãos. 



BOAS PRÁTICAS
✓ Os uniformes devem ser trocados, no mínimo, 

diariamente e usados exclusivamente nas 
dependências internas do estabelecimento. As 
roupas e os objetos pessoais devem ser 
guardados em local específico e reservado 
para esse fim.

✓ Os manipuladores devem lavar cuidadosamente 
as mãos ao chegar ao trabalho, antes e após 
manipular alimentos, após qualquer interrupção 
do serviço, após tocar materiais contaminados, 
após usar os sanitários e sempre que se fizer 
necessário.



BOAS PRÁTICAS
✓ Os manipuladores não devem fumar, falar 

desnecessariamente, cantar, assobiar, 

espirrar, cuspir, tossir, comer, manipular 

dinheiro ou praticar outros atos que 

possam contaminar o alimento, durante o 

desempenho das atividades.



BOAS PRÁTICAS
✓ A recepção das matérias-primas, dos ingredientes 

e das embalagens deve ser realizada em área 
protegida e limpa. Devem ser adotadas medidas 
para evitar que esses insumos contaminem o 
alimento preparado.



BOAS PRÁTICAS
✓ Devem ser submetidos à inspeção e 

aprovados na recepção.

✓ Os lotes reprovados ou com prazos de 

validade vencidos devem ser 

imediatamente devolvidos ao fornecedor 

e, na impossibilidade, devem ser 

devidamente identificados e armazenados 

separadamente. Deve ser determinada a 

destinação final dos mesmos.



BOAS PRÁTICAS
✓ Durante a preparação dos alimentos, devem ser 

adotadas medidas a fim de minimizar o risco de 

contaminação cruzada. Deve-se evitar o contato 

direto ou indireto entre alimentos crus, semi-

preparados e prontos para o consumo.



BOAS PRÁTICAS



BOAS PRÁTICAS
✓ O equipamento de exposição do alimento 

preparado na área de consumação deve 
dispor de barreiras de proteção que 
previnam a contaminação do mesmo em 
decorrência da proximidade ou da ação do 
consumidor e de outras fontes.



BOAS PRÁTICAS
✓ A área onde se realiza a atividade de recebimento 

de dinheiro, cartões e outros meios utilizados 

para o pagamento de despesas, deve ser 

reservada. Os funcionários responsáveis por essa 

atividade não devem manipular alimentos 

preparados, embalados ou não.



BOAS PRÁTICAS
✓ O Manual de Boas 

Práticas é um 
documento que 
descreve o trabalho 
executado no 
estabelecimento e a 
forma correta de 
fazê-lo. 

✓ O Procedimento 
Operacional 
Padronizado 
(POP) é um 
documento que 
descreve passo-a-
passo como 
executar as tarefas 
no estabelecimento.



BOAS PRÁTICAS



EXEMPLO DE BOA PRÁTICA
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EXEMPLO DE BOA PRÁTICA



O B R I G A D O !
contato@philipeprado.eng.br

libera@fainor.com.br


