
Curso de Boas 
Práticas em 
Serviços de 

Alimentação
NUTRICIONISTA COACH RENATA SANDRI - CRN 11561
Especialista em Nutrição Clínica e Doenças Crônicas



Apresentação:
 Formada em Nutrição em 2011/4 pela Universidade de Caxias do Sul (UCS). 

 Pós Graduação em Nutrição Clínica e Doenças Crônicas pelo Hospital Moinhos 

de Ventos (IEP) em 2015.

 Life Coach pela Lacus Excelência Humana;

Diversos cursos com ênfase em nutrição no envelhecimento, nutrição e estética e 

nutrição esportiva e no emagrecimento;
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Atuação: 
• Consultório de Nutrição (emagrecimento, personal diet, home care);

• Grupos de emagrecimento (Nutrir Bem);

• Serviços na área de alimentação (consultoria): 

• Treinamento de Manipuladores em Boas Práticas com Certificação;

• Desenvolvimento de Manual de Boas Práticas e POPs (Procedimento 

Operacionais Padronizados);

• Rotulagem (Informação Nutricional);

• Elaboração de fichas técnicas;

• Elaboração de cardápios;

• Visitas Técnicas;

Onde tem nutricionista a Alimentação é...Saudável e Segura!!!
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LEIS VIGENTES - 
PORTARIA Nº78 E RDC 

Nº216



BOAS PRÁTICAS

Procedimentos adotado por serviços 

de alimentação a fim de garantir a 

qualidade higiênico-sanitária e a 

conformidade dos alimentos com a 

legislação sanitária.
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 BOAS PRÁTICAS
 Estes procedimentos são obrigatórios pela legislação brasileira, cuja 

regulamentação é representada pela Resolução nº 216 da ANVISA e devem ser 

aplicados em todos os serviços de alimentação que realizam algumas das 

seguintes atividades: 

 Manipulação, preparação, fracionamento, armazenamento, distribuição, 

transporte, exposição à venda e entrega de alimentos preparados ao consumo;

 O contato com alimentos nestes locais é muito grande, aumentando a chance 

de contaminação (BRASIL, 2007). 



Objetivo: 
Estabelecer procedimentos de boas práticas para serviços de alimentação, 
a fim de garantir as condições higiênico-sanitárias do alimento preparado.

Âmbito de aplicação:

• Aplica-se aos serviços de alimentação;

• Mini-mercados e supermercados, 

• Ambulantes e feirantes que preparam e/ou manipulem alimentos de 
risco, 

• Cozinhas de instituições de longa permanência para idosos,

• Instituições de ensino e demais locais que manipulem alimentos de 
risco.

PORTARIA Nº78



3. Higienização de Instalações, Equipamentos, Móveis e Utensílios SIM NÃO NA(*)

3.1. Existência de responsável pela operação de higienização comprovadamente capacitado.

3.2. Operações de higienização das instalações realizadas com freqüência que garanta a 
manutenção das condições higiênico-sanitárias.

3.3. Existência de registros das operações de limpeza e/ou de desinfecção das instalações e 
equipamentos, quando não realizadas rotineiramente.

3.4. Registro das operações de limpeza e/ou de desinfecção das instalações e equipamentos, 
quando não realizados rotineiramente verificados, datados e rubricados.

3.5. Caixas de gordura periodicamente limpas.

3.6. Área de preparação do alimento higienizada quantas vezes forem necessárias e 
imediatamente após o término do trabalho.

3.7. Ausência de substâncias odorizantes ou desodorantes ou quaisquer das suas formas 
utilizadas, nas áreas de preparação e armazenamento de alimentos.

3.8. Utilização de produtos saneantes regularizados pelo Ministério da Saúde.

3.9. Diluição, tempo de contato e modo de uso/aplicação dos produtos saneantes, obedecem 
instruções recomendadas pelos fabricantes.

3.10. Produtos saneantes identificados e guardados em local reservado para essa finalidade, 
sem contato com os alimentos.

3.11. Utensílios, equipamentos e materiais utilizados na higienização, próprios para a atividade, 
conservados limpos, em número suficiente e guardados em local reservado para essa 
atividade.



3.15. Higienização de panos de limpeza utilizados em superfícies que entram em 
contato com alimentos realizada em local próprio para esse fim, em recipientes 
exclusivos para essa atividade, separados de outros panos utilizados para outras 
finalidades. Secagem dos panos em local adequado.

3.16. Funcionários responsáveis pela atividade de higienização das instalações 
sanitárias e higienização de panos com uniformes apropriados e diferenciados 
daqueles utilizados na manipulação de alimentos.

3.17. Esponjas de limpeza, quando utilizadas em superfícies que entram em contato 
com alimentos, desinfetadas diariamente, por fervura em água, por no mínimo 5 
minutos ou outro método adequado.

3.12. Panos de limpeza descartáveis, quando utilizados em superfícies que entram 
em contato com alimentos, descartados a cada 2 horas, não excedendo 3 horas, não 
sendo utilizados novamente.

3.13. Panos de limpeza não descartáveis, quando utilizados em superfícies que 
entram em contato com alimentos, trocados a cada 2 horas, não excedendo 3 horas.

3.14. Panos de limpeza não descartáveis limpos através de esfregação com solução 
de detergente neutro, desinfetados através de fervura em água por 15 minutos ou 
solução clorada a 200ppm, por 15 minutos, enxaguados com água potável e corrente.



6. MANEJO DOS RESIDUOS SIM NÃO NA (*)

6.1 Coletores de resíduos do estabelecimento de fácil higienização 
e transporte, devidamente identificados, íntegros, dotados de 
tampas, sacos plásticos e em número
suficiente.

6.2. Coletores de resíduos das áreas de preparação e 
armazenamento de alimentos dotados de tampas acionadas sem 
contato manual, devidamente identificados, íntegros, sacos 
plásticos e em número suficiente.

6.3. Resíduos coletados na área de produção e armazenamento 
de alimentos retirados frequentemente e estocados em local 
fechado e isolado.



7. Manipuladores SIM NÃO NA(*)

7.1. Controle de saúde dos manipuladores realizado de acordo com legislação específica, 
sendo mantidos registros.

7.2. Manipuladores realizam exames admissionais e periódicos de acordo com a legislação 
específica.

7.3. Saúde dos manipuladores supervisionada diariamente.

7.4. Manipuladores afastados quando apresentam doenças de pele, tais como micoses de 
unhas e mãos, lesões e ou sintomas que possam comprometer a qualidade higiênico-sanitária 
dos alimentos.

7.5. Uniforme dos manipuladores de cor clara, limpo, em adequado estado de conservação, 
completo (proteção para cabelos cobrindo completamente os fios, uniforme com mangas 
curtas ou compridas cobrindo a totalidade da roupa pessoal e sem bolsos acima da linha da 
cintura, sem botões ou com botões protegidos, calças compridas, calçados fechados), 
exclusivo à área de preparação de alimentos e trocados, no mínimo, diariamente.

7.6. Manipuladores dotados de boa apresentação, asseio corporal, mãos higienizadas, unhas 
curtas, sem esmalte, sem adornos, sem barba ou bigode e cabelos protegidos.

7.7. Manipuladores adotam o hábito de não fumar, falar, assobiar, espirrar, tossir, comer, 
manipular dinheiro ou praticar outros atos que possam contaminar o alimento.

7.8. Manipuladores higienizam cuidadosamente as mãos antes da manipulação de alimentos, 
principalmente após qualquer interrupção, troca de atividade e depois do uso de sanitários.

7.9. Existência de cartazes de orientação aos manipuladores sobre a correta higienização das 
mãos e demais hábitos de higiene, afixados em locais apropriados.



7.10. Roupas e objetos pessoais guardados em armários reservados para esse fim, fora 
da área de produção.

7.11. Manipuladores supervisionados e capacitados periodicamente (com freqüência 
mínima anual) em higiene pessoal, manipulação de alimentos e em doenças
transmitidas por alimentos.

7.12. Capacitações comprovadas mediante documentação.

7.13. Manipuladores capacitados na admissão, abordando no mínimo os seguintes temas: 
contaminação de alimentos, doenças transmitidas por alimentos, manipulação higiênica 
dos alimentos e Boas Práticas em serviços de alimentação.

7.14. Manipuladores de serviços de alimentação para eventos, mini-mercados e 
supermercados, ambulantes e feirantes que preparam e/ou manipulem alimentos de risco, 
cozinhas de instituições de longa permanência para idosos, instituições de ensino e 
demais locais que manipulem alimentos de risco comprovadamente capacitados em Boas 
Práticas.

7.15. Visitantes cumprem os requisitos de higiene e saúde estabelecidos para 
manipuladores.



 Dispõe sobre Regulamento Técnico de 

Boas Prátcas para Serviços de 

Alimentação.

Objetvo:

 Estabelecer procedimentos de Boas 

Prátcas para serviços de alimentação a 

fim de garantr as condições hiiginnico-ê

sanitárias do alimento preparado.

RDC Nº 216



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.

Aos serviços de alimentação que realizam algumas das 
seguintes atividades:

QUAL ÂMBITO DE APLICAÇÃO:



 Alimentos preparados: são alimentos 

manipulados e preparados em serviços 

de alimentação.

• Expostos à venda;

• Embalados ou não.

Dividida em trns categorias:

a) Alimentos cozidos, mantdos quentes e 

expostos ao consumo;

b) Alimentos cozidos, mantdos refrigerados, 

congelados ou à temperatura ambiente, que 

necessitam ou não de aquecimento antes do 

consumo;

c) Alimentos crus, mantdos refrigerados ou à 

temperatura ambiente, expostos ao 

consumo.



Anti-sepsia: 

Operação que visa a redução de microrganismos presentes na 

pele em níveis seguros;

Lavagem das mãos com sabonete anti-séptico;

Uso de agente anti-séptico após a lavagem e secagem das mãos.



Contaminantes: 

Substâncias ou agentes de origem biológica, 

química ou fsica;

•Considerados nocivos à saúde hiumana ou 

que comprometam a sua integridade.

Controle Integrado de Vetores e Pragas 

Urbanas: 

•Sistema que incorpora ações preventvas e 

corretvas destnadas a impedir a atração, o 

abrigo, o acesso e ou a proliferação de vetores 

e pragas urbanas;



 Higienização: operação que compreende duas etapas, a 

limpeza e a desinfecção

Limpeza: operação de remoção de substâncias minerais e 

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

outras sujidades.

Desinfecção: operação de redução, por método físico e ou 

agente químico, do número de microrganismos;



 Manipulação de alimentos: 

 Operações efetuadas sobre a matéria-prima para obtenção e 

entrega ao consumo do alimento preparado;

 Envolvendo as etapas de preparação, embalagem, 

armazenamento, transporte, distribuição e exposição à 

venda.

 Manipuladores de alimentos: 

• Qualquer pessoa do serviço de alimentação que entra em 

contato direto ou indireto com o alimento.



 Manual de Boas Práticas: 

• Documento que descreve as operações realizadas pelo 

estabelecimento;

- 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;

- Capacitação profssional;

- O controle da higiene e saúde dos manipuladores, 

- O manejo de resíduos e o controle e garantia de qualidade do 

alimento preparado.



 Registro: Consiste de anotação em planilha, apresentando data e 

identifcação do funcionário responsável pelo seu 

preenchimento.

 Resíduos: Materiais a serem descartados, oriundos da área de 

preparação e das demais áreas do serviço de alimentação.

 Saneantes: Substâncias ou preparações destinadas à 

higienização, desinfecção;

 Procedimento Operacional Padronizado - POP: Estabelece 

instruções seqüenciais para a realização de operações 

rotineiras e específcas na manipulação de alimentos.



POPs necessários:
1) Limpeza das instalações, equipamentos e 

móveis;
2) Controle de vetores e pragas;

3) Limpeza do reservatório de água;
4) Higiene e saúde dos manipuladores.

 O Manual de Boas Práticas e os POP 
devem estar disponíveis para consulta de 
todos os funcionários.

Exigidos na RDC 216 de set. de 2004 para serviços de alimentação 



Como deve ser o
 local de 

trabalho? 



O que fazer? Por que fazer? 
O local de trabalho deve ser limpo 

e organizado. 
A sujeira acumulada é ideal para a 

multiplicação de micróbios. 

Para isso, mantenha o piso, a 
parede e o teto conservados e 

sem rachaduras, goteiras, 
infiltrações, mofos e 
descascamentos. 

Portanto, manipular alimentos em 
um ambiente sujo é uma forma 

comum de contaminar os 
alimentos. 

Faça a limpeza sempre que 
necessário e ao final das 
atividades de trabalho.

Para se ter uma idéia, uma colher 
de chá de terra pode conter até 1 

milhão de bactérias. 



O que fazer? Por que fazer?
Para impedir a entrada e o abrigo de 
insetos e outros animais, as janelas 
devem possuir telas e devem ser 

retirados os objetos sem utilidade 
das áreas de trabalho. 

A área de alimentos é atrativa para 
esses animais, que podem transmitir 

micróbios aos alimentos desprotegidos, 
ou às superfícies que entram em 

contato com alimentos. 

As caixas de gordura e de esgoto 
devem estar localizadas fora das áreas 

de preparo e de armazenamento de 
alimentos. 

A caixa de gordura é a moradia de 
muitos insetos. 

O local de trabalho deve ser mantido 
bem iluminado e ventilado. 

Os micróbios patogênicos se 
multiplicam rapidamente em locais 

quentes e abafados. 



O Que fazer? Por que fazer?
As lâmpadas devem estar protegidas contra 

quebras. 
Outra ameaça ao consumidor é a contaminação 
dos alimentos por matérias físicas prejudiciais à 
saúde, como fragmentos de vidro, pedaços de 

metais e pedras. 

As superfícies que entram em contato com os 
alimentos, como bancadas e mesas, devem ser 
mantidas em bom estado de conservação, sem 

rachaduras, trincas e outros defeitos. 

Esses defeitos favorecem a contaminação.
 Não se esqueça que essa regra também se 

aplica às tábuas de corte utilizadas no preparo 
dos alimentos. 

Nunca guarde os produtos de limpeza junto com 
os alimentos. Não utilize produtos de limpeza 

clandestinos. Os produtos de limpeza 
regularizados devem conter no rótulo o número 
de registro no Ministério da Saúde ou a frase: 

“Produto notificado na ANVISA/MS”. 

Os desinfetantes, os detergentes e outros 
produtos de limpeza contêm substâncias tóxicas 

que podem contaminar os alimentos. 



Nunca guarde os produtos de limpeza junto com os 
alimentos.



O que fazer? Por que fazer?

A limpeza do ambiente é 
importante para prevenir e 

controlar baratas, ratos e outras 
pragas. 

Os venenos devem ser aplicados 
somente quando necessário e 

sempre por empresa 
especializada 

O SINITOX mostra, que em 
2004, 3352 pessoas se 
intoxicaram pelo uso de 
raticidas, sendo que 35 

morreram. 



O que fazer? Por que fazer?

Os banheiros e vestiários não devem 
se comunicar diretamente com as 

áreas de preparo e de 
armazenamento dos alimentos. 

O banheiro deve estar sempre limpo e 
organizado, com papel higiênico, 

sabonete, anti-séptico, papel toalha e 
lixeiras com tampa e pedal. 

Como as fezes são altamente 
contaminadas, os banheiros 

apresentam um grande número de 
micróbios patogênicos. 

Quando vamos ao banheiro e não 
lavamos as mãos, o número de 

bactérias entre nossos dedos duplica. 



O QUE NÃO É PERMITIDO 
NA COZINHA?



USO DE CORTINAS E 
TOALHAS DE MESAx

x



USO DE CORTINAS E  TOALHAS DE MESA

• De acordo com a RDC 216 de 15 de setembro de 2004, não é 
permitido no ambiente de cozinha materiais que sejam permeáveis à 

água, pois podem ser fontes de contaminação. Por esse motivo, o 
uso de cortinas e toalhas de mesa não é permitido.



PLANTAS E ORNAMENTOS

Ornamentos e plantas 
localizados na área de 

consumação ou refeitório não 
devem constituir fonte de 

contaminação para alimentos 
preparados. (RDC 

nº216/Anvisa)

X



MADEIRA 

x x



MADEIRA
“Os equipamentos, móveis e utensílios que entram em 

contato com alimentos devem ser de materiais que não 
transmitam substâncias tóxicas, odores, nem sabores aos 
mesmo, conforme estabelecido em legislação específica. 

Devem ser mantidos em adequado estado de conservação e 
ser resistentes a corrosão e a repetidas operações de 

limpeza e desinfecção. (RDC nº216/anvisa).

A madeira não é permitida por ser um material permeável e,
 por isso fonte de contaminação.





PANOS -  Panos de prato podem ser pontos de alta 
contaminação;

- É muito comum estarem na cintura, ombro ou 
braço suado. Muitas vezes, fica pendurado em 

um canto da cozinha e todos secam as mãos 
com ele.

- Quando sujas, apresentam ambiente propício 
para proliferação de microorganismos por 

conterem bactérias, fungos e restos de 
alimentos.

- Por esse motivo, se o uso for necessário, deve 
ser realizado a troca assim que estiverem 

molhados ou poderão ser lavados e fervidos em 
solução de hipoclorito. 

x



ESPONJAS 

NÃO SIM

x



ESPONJAS
-Pode ser um criadouro de microorganismos por acumular 

sujeira;

- Deve ser lavado com sabão ou detergentes, enxaguar bem e 

deixar secar depois do uso.

- Lembre-se: A esponja deve ser trocada semanalmente ou 

conforme a necessidade.



PALHA DE AÇO -É um tipo de transmissor de perigo 
físico ao alimento;
- O uso de palha de aço foi excluído 
dos ambientes de cozinhas 
industriais e restaurantes através da 
Portaria SMS número 2619 de 06 de 
dezembro de 2011,  e nesta portaria 
através do item 4.3, cita que o 
procedimento de limpeza e 
desinfecção devem garantir a não 
contaminação dos alimentos por 
meio da utilização de procedimentos, 
equipamentos , utensílios e produtos 
adequados. 

x



x
CHINELOS

No ambiente de cozinha, 
muitas vezes podem ocorrer 
acidentes. Por esse motivo, 
é importante que se utilizem 

os equipamentos de 
proteção individual (EPI´s), 

todos os dias. O sapato 
fechado é um deles.



OBJETOS INSERVÍVEIS

X



“As áreas internas e externas do estabelecimento 

devem estar livres de objetos em desuso ou 
estranhos ao ambiente.”

“As roupas e os objetos pessoais devem ser 
guardados em local específico e reservado para esse 

fim.”

RDC nº216/ANVISA.



REAPROVEITAMENTO DE 
EMBALAGENS

 Quando o produto é aberto a embalagem do mesmo não deve ser 
reutilizada, pois resíduos do produto original podem passar sabor ou cheiro 
para o novo alimento armazenado, além de risco de contaminação cruzada.

O mesmo serve para embalagens utilizadas para outros fins, como guardar 
utensílios ou deixar panos de molhos;

 Por esse motivo, garrafas pet, potes de maionese e entre outras 
embalagens não devem ser reutilizadas;

RDC 216/ANVISA



UTENSÍLIOS E 
EQUIPAMENTOS DAS 

ÁREAS DE MANIPULAÇÃO, 
ARMAZENAMENTO E 

DISTRIBUIÇÃO.



 Instalações físicas como piso, parede e teto 

devem possuir revestimento liso, impermeável e 

lavável;

As aberturas externas da área de armazenamento 

e preparação dos alimentos, inclusive o sistema de 

exaustão, devem ser providas de telas;

Os ralos devem ser sifonados e as grelhas devem 

possuir dispositivo que permitam seu fechamento;



 As áreas internas e externas do estabelecimento devem estar livres de 
objetos em desuso ou estranhos ao ambiente, não sendo permitida a 
presença de animais;

As instalações elétricas devem estar embutidas ou protegidas em 
tubulações externas e íntegras de tal forma a permitir a higienização dos 
ambientes;

Devem existir lavatórios exclusivos para a higiene das mãos na área de 
manipulação e possuírem sabonete líquido inodoro anti-séptico, ou 
sabonete líquido inodoro e produto anti-séptico, toalhas de papel não 
reciclado ou outro sistema higiênico seguro de secagem das mãos.



 Os banheiros e vestiários não devem comunicar-se diretamente 

com a área de preparação e armazenamento dos alimentos. 

 As portas devem ser dotadas de fechamento automático;

 Organizados e em adequado estado de conservação. 

Devem possuir lavatórios e produtos destinados à higiene pessoal 

(papel higiênico, sabonete líquido inodoro antisséptico/sabonete 

líquido inodoro, produto anti-séptico e toalhas de papel). 

 Os coletores dos resíduos devem ser dotados de tampa e 

acionados sem contato manual.



VENTILAÇÃO: 

Deve garantir a renovação do ar e a manutenção do ambiente livre de 

fungos, gases, fumaça, pós, e entre outros;

SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO: 

Os equipamentos e os filtros devem estar 

conservados. 

A limpeza, troca de filtros e a manutenção 

programada e periódica destes equipamentos devem 

ser registradas e realizadas conforme legislação 

específica.



 Equipamentos, móveis e utensílios que entram em contato 
com alimentos, elaborados com materiais que não transmitam 
substâncias tóxicas, odores e sabores aos alimentos.

 Superfícies em contato com alimentos, lisas, íntegras, 
impermeáveis, resistentes à corrosão, de fácil higienização e de 
material não contaminante;

 Existência de manutenção programada e periódica dos 
equipamentos e utensílios.

PORTARIA 78/ANVISA



 Existência de instrumentos ou equipamentos de medição 

críticos para a segurança dos alimentos, tais como termômetros, 

relógios, entre outros.

 Os instrumentos de medição devem ser calibrados anualmente 

ou conforme a recomendação do fabricante.

 Não é permitida a utilização de termômetros de vidro.

RDC 216/ANVISA





 “Não é permitido o uso de equipamentos e utensílios de 

madeira e vidro ou fabricados com material poroso, esmaltado ou 

susceptível à oxidação ou calor nas etapas de fracionamento, pré-

preparo, preparo.”

 Os equipamentos devem ser mantidos com porcas, 

parafusos e arrebites bem ajustados e livres de gotejamento.

PORTARIA 2619/11 



HIGIENIZAÇÃO DE UTENSÍLIOS, MÓVEIS E 
EQUIPAMENTOS

• As instalações, os equipamentos, os móveis e os utensílios devem ser 

mantidos limpos;

• Higienização devem ser realizadas por funcionários capacitados com 

freqüência; (minimizando os riscos de contaminação do alimento).

• Caixas de gordura devem ser periodicamente limpas;

• As operações de limpeza de desinfecção das instalações e equipamentos, 

quando não forem realizadas rotineiramente, devem ser registradas.



HIGIENIZAÇÃO DE UTENSÍLIOS, MÓVEIS E 
EQUIPAMENTOS

• Produtos saneantes: Devem estar regularizados pelo Ministério da 

Saúde, obedecer às instruções recomendadas pelo fabricante e ser 

identificados e guardados em local reservado para essa finalidade.

• Produtos saneantes identificados e guardados em local reservado 

para essa finalidade, sem contato com os alimentos.



HIGIENIZAÇÃO DE UTENSÍLIOS, MÓVEIS E 
EQUIPAMENTOS

A etapa de higienização dos equipamentos e utensílios deve ocorrer 
em área própria, protegida, isolada, dotada de tanque ou pia, bancada 
para apoio e água corrente fria e quente.

Utensílios e equipamentos utilizados na higienização: Devem ser 
próprios para a atividade e estar conservados, limpos, disponíveis em 
número suficiente e guardados em local para essa finalidade.

Utensílios utilizados na higienização de instalações: Devem ser 
distintos daqueles usados para higienização que entrem em contato 
com o alimento.



• A área de preparação do alimento deve ser higienizada quantas 

vezes forem necessárias e imediatamente após o término do trabalho.

• Substâncias odorizantes/desodorantes não devem ser utilizadas nas 

áreas de preparação e armazenamento dos alimentos.

HIGIENIZAÇÃO DE UTENSÍLIOS, MÓVEIS E 
EQUIPAMENTOS



HIGIENIZAÇÃO DE UTENSÍLIOS, MÓVEIS E 
EQUIPAMENTOS

• As mesas, bancadas, prateleiras, armários, pias, cubas, tanques, 

balcões de distribuição, carrinhos para transporte de alimentos e 

demais móveis, equipamentos e utensílios devem estar disponíveis 

em quantidades suficientes, de acordo com as atividades 

desenvolvidas, o volume de produção, as características dos 

produtos ou padrão do cardápio e o sistema de distribuição ou 

venda. (RDC nº216/ANVISA)



HIGIENIZAÇÃO DE UTENSÍLIOS, MÓVEIS E 
EQUIPAMENTOS

Os equipamentos que apresentem superfícies não visíveis e com 

contornos que possam acumular resíduos, como fatiadores, picadores, 

moedores de carne, liquidificadores, entre outros, devem ser 

desmontados para que seja possível a higienização adequada.

Durante a manipulação de alimentos é proibido realizar a lavagem 

das instalações. 



MATERIAIS USADOS 
NA HIGENIZAÇÃO



MATERIAIS USADOS NA HIGENIZAÇÃO

 Todos os materiais, utensílios e equipamentos de limpeza, panos de 
limpeza, vassouras, rodos, pás de lixo, baldes, lavadoras de pisos, 
entre outros, devem ser mantidos limpos, bem conservados e 
guardados em local próprio e identificado, separados de acordo com o 
tipo e local de utilização.

Os utensílios e panos de limpeza utilizados nas áreas de 
armazenamento de resíduos e nos sanitários devem ser específicos e 
não podem ser usados em outras áreas.

PORTARIA 2619/11 - SMS



• É proibido o uso de panos não descartáveis nos procedimentos 

de higienização e secagem de utensílios, equipamentos e outras 

superfícies que entrem em contato direto com alimentos. 

• O uso de panos descartáveis não deve acarretar risco de 

contaminação cruzada. 



MATERIAIS UDADOS NA HIGIENIZAÇÃO

Panos de limpeza descartáveis: 

Utilizados em superfícies que entram em contato com alimentos;

Descartados a cada 2 horas, não excedendo 3 horas, não sendo 

utilizados novamente.

RDC Nº216/ANVISA



MATERIAIS USADOS NA HIGENIZAÇÃO

Panos de limpeza não descartáveis: 

Utilizados em superfícies que entram em contato com alimentos; 

Trocados a cada 2 horas, não excedendo 3 horas.

Limpos através de esfregação com solução de detergente neutro;

Desinfetados através de fervura em água por 15 minutos ou solução 

clorada a 200ppm, por 15 minutos;

Enxaguados com água potável e corrente.



MATERIAIS USADOS NA HIGIENIZAÇÃO

Esponjas de limpeza:
Utilizadas em superfícies que entram em contato com alimentos;
Desinfetadas diariamente, por fervura em água, por no mínimo 5 

minutos ou outro método adequado.

Os funcionários responsáveis pela atividade de higienização das 
instalações devem utilizar uniformes, diferenciados daqueles 

utilizados na manipulação de alimentos.

Identifique o que é de uso na produção e de uso de sanitários



MATERIAIS USADOS NA HIGENIZAÇÃO

Uso de luvas de borracha:
As luvas de borracha devem ser usadas para proteção do manipulador. O ideal é que 
sejam separadas para cada tipo de atividade (exemplo: limpeza de banheiros/lavagem 
de panelas). Devem ser utilizadas no desempenho das seguintes tarefas:

- Lavagem de panelas e utensílios;
- coleta e transporte de lixo;

- higienização das lixeiras;
- limpeza dos sanitários e áreas de lixo;

- manipulação de produtos químicos.



Quando utilizar luvas? 

 As luvas são indicadas somente para algumas situações específicas:

• Luvas de cano longo: Para lavagem e desinfecção de ambientes, 

equipamentos e utensílios;

• Luvas isolantes térmicas: Devem ser utilizadas na manipulação de 

utensílios quentes;

• Luvas de malha de aço: Devem ser utilizadas no corte de carnes para 

proteger as mãos.



No caso de utilização de luvas de plástico, elas devem ser 

descartadas sempre que houver mudança de atividade, não 

dispensando a lavagem das mãos a cada troca.

Não é permitido o uso de luva descartável em 

procedimentos que envolvam calor, como cozimento ou 

fritura e quando do uso de máquinas de moagem, tritura, 

moldagem ou similares.





Uso de luvas descartáveis:

Uso de luvas descartáveis:

O uso de luvas descartáveis deverá ser feito especialmente nos seguintes 

casos:

- Na manipulação de alimentos prontos para o consumo, que já foram cozidos;

- na manipulação de folhas e legumes usados em saladas, que já foram 

adequadamente higienizados.

Obs: Lavar e higienizar sempre as mãos antes de usar luvas. Usar luvas 

novas para cada nova atividade.



ÁREA DE DISTRIBUIÇÃO

-Os alimentos expostos para o consumo: 

- Devem estar protegidos contra poeiras, insetos e outras 

pragas urbanas;

- Contra contaminantes oriundos dos consumidores, tais 

como gotículas de saliva e fios de cabelo,

- Distantes de saneantes, produtos de higiene e demais 

produtos tóxicos. 



ÁREA DE DISTRIBUIÇÃO
- Os utensílios (pratos, talheres) devem ser devidamente 

higienizados, sendo armazenados em local protegido;

- A área onde se realiza a atividade de recebimento de dinheiro 

deve ser reservada.

- Os funcionários responsáveis por essa atividade não devem 

manipular alimentos preparados, embalados ou não.



ÁREA DE DISTRIBUIÇÃO
- Os alimentos quentes expostos para o consumo devem ser mantidos a 

temperatura de, no mínimo, 60ºC (sessenta graus Celsius) pelo tempo máximo 

de 6 (seis) horas.

- Nos casos em que os alimentos não possam ser mantidos a 60ºC (sessenta 

graus Celsius), deverão ser mantidos resfriados abaixo de 7ºC (sete graus 

Celsius) podendo ser aquecidos em presença do cliente.

- Os alimentos frios expostos para o consumo devem ser mantidos a 

temperatura de até 10ºC (dez graus Celsius) pelo tempo máximo de 4 (quatro) 

horas. 



ÁREA DE DISTRIBUIÇÃO
• Os ornamentos localizados na área de consumação ou 

refeitórios não devem constituir fonte de contaminação para os 
alimentos preparados. 

•Não devem estar entre o fluxo de ar e os alimentos, nem sobre os 
balcões de distribuição. 

•Ventiladores e condicionadores de ar são permitidos, desde que o 
fluxo de ar não incida diretamente sobre os ornamentos e os 

alimentos. 



A COMIDA ESTÁ PRONTA. COMO DEVEMOS 
SERVI-LÁ

O que fazer? Por quê fazer?

Deixe a área das mesas e cadeiras
bem limpa e organizada.

Os micróbios apenas reduzem a
velocidade de multiplicação quando
os alimentos são armazenados a frio
(5ºC) ou aquecidos (60ºC). Portanto,
os alimentos não devem ser mantidos

por muito tempo fora dessas 
temperaturas.



O que fazer? Pra que fazer?

Os equipamentos (estufas, 
balcões, buffets, geladeiras, 
freezers, etc.) devem estar 

conservados, limpos e
funcionando bem.

A temperatura das estufas, bufês 
e geladeiras devem estar 

reguladas de forma que os 
alimentos quentes

permaneçam acima de 60ºC e os
alimentos frios permaneçam 

abaixo de 5ºC.



O que fazer? Por que fazer?

Os balcões e bufês devem ser
protegidos para que os clientes/alunos 

não contaminem os alimentos enquanto
se servem.

Como a boca e a garganta contém
grande quantidade de micróbios,

por meio da saliva os clientes podem
contaminar o alimentos prontos,

enquanto se servem.

Os funcionários responsáveis por servir 
o alimento devem estar sempre

com as mãos lavadas.

Pesquisas realizadas no Brasil mostram 
que na cédula de dinheiro são 
encontrados vários micróbios 

patogênicos e
até ovos de vermes.

Os funcionários que manipulam o 
alimento (mesmo com guardanapos, 

pegadores e talheres) não podem pegar 
em dinheiro.

Você sabia que uma nota de dinheiro
circula nas mãos das pessoas por

aproximadamente 2 anos antes de ser 
destruída?





ÁREA DE ARMAZENAMENTO 

- Substitua as caixas de madeira por caixas de material plástico

porque são fáceis de lavar e isto evita a entrada de sujeira e insetos

no estabelecimento;

- Organize os alimentos de acordo com a data de vencimento, primeiro 

que vence/entra, primeiro que sai (PVPS/PEPS);

- Separe e identifique os produtos que estão impróprios para o consumo;

- As prateleiras, geladeiras e congeladores devem estar em perfeitas

condições de higiene e funcionamento.



ESTOQUE SECO

- Arejado, sem umidade ou calor excessivo. O excesso de 
umidade possibilita a presença de bolores;

- Limpo, livre de entulhos e outros materiais ou objetos que 
não estão em uso;

- Os alimentos devem ser colocados nas prateleiras de forma 
organizada, separados por grupos, respeitando o 
empilhamento máximo recomendado pelo fabricante;



ÁREA ARMAZENAMENTO
As matérias primas, ingredientes e 

embalagens devem ser armazenados 
sobre paletes, estrados e ou prateleiras, 
respeitando-se o espaçamento mínimo 

necessário para garantir adequada 
ventilação, limpeza; (10cm)

Os paletes, estrados e ou prateleiras 
devem ser de material liso, resistente, 

impermeável e lavável.



ÁREA DE ARMAZENAMENTO 

Os produtos para higienização e limpeza com prazos de validade 
vencidos devem ser identificados e mantidos separados em local 
afastado das áreas destinadas à manipulação de alimentos.

Os produtos de limpeza devem ser separados dos descartáveis, os 

quais devem ser protegidos de contaminação.

Geladeiras e freezeres e câmeras frias, observe sempre se não há 
gelo acumulado. O acúmulo de gelo prejudica o funcionamento do 
equipamento e não resfria os alimenntos de forma adequada.



HIGIENE DO AMBIENTE, DAS 
SUPERFÍCIES, UTENSÍLIOS E 

EQUIPAMENTOS

HIGIENE DE ALIMENTOS



Higiene e armazenamento dos alimentos

 A palavra higiene significa limpeza; 

Certificar-se de que os alimentos que manipula são 

100% higiênicos e têm condições de serem ingeridos 

sem o perigo de causarem intoxicações alimentares.
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Entende-se por higienização os procedimentos: 

-Limpeza: a remoção das sujeiras que podem estar na 

superfície da matéria prima ou do local (superfície, 

utensílios) onde preparamos o alimento. Aqui você tira o 

que vê;

- Sanitização (desinfecção): a redução da carga 

microbiana presente na matéria prima mesmo após a 

lavagem, através de agentes sanitizantes. Aqui você tira 

o que não vê.



A – LIMPEZA
B - DESINFECÇÃO



Preparo de soluções sanitizantes

Solução clorada a 200 - 250 ppm (partes por milhão): 10 mL 
(1 colher de sopa rasa) de água sanitária para uso geral a 2,0 - 2,5% em 
1 litro de água ou 20 mL (2 colheres de sopa rasas) de hipoclorito de 
sódio a 1% em 1 litro de água.

Álcool a 70%:
- 250 mL de água (de preferência filtrada) em 750 mL de álcool absoluto 
ou de 92 a 97 GL;
- a solução deve ser trocada a cada 4 horas.
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Procedimentos para a higienização

• Alimentos industrializados:
- Enlatados, vidros, caixas, sacos plásticos, 
embalagens em geral devem ser lavados e 
higienizados (com álcool 70% por exemplo) antes de 
serem abertos.



• Alimentos não - industrializados:

Vegetais

- Prévia higienização do local de lavagem dos vegetais;

- Seleção dos vegetais, retirando as folhas, legumes e frutas danificadas;

- Lavagem criteriosa em água dos vegetais folhosos, folha a folha; as 

frutas e legumes, um a um;

- Sanitização dos vegetais, que devem permanecer de molho por 15 

minutos nas soluções sanitizantes e enxaguados em água filtrada.



Selecionar os vegetais 
retirando as

partes deterioradas (se 
houverem)

Lavar em água corrente. Deixar de molho por 15 
minutos em solução clorada.

Enxaguar
em água
corrente.

Fazer o corte dos
alimentos para a
montagem dos

pratos com as mãos
e utensílios bem

lavados.



Ovos:

 É importante observar se os ovos não possuem rachaduras, caso 

contrário devem ser descartados. 

 Devem ser lavados em água corrente e imergidos em solução clorada 

por dois minutos, antes do uso. 



Ovos:

Em relação ao seu correto armazenamento, este deve seguir 

algumas regras:

- se armazenados em temperatura de 10°C aproximadamente, 

utilizá-los em até 15 dias;

- se armazenados em temperatura ambiente, utilizá-los em até uma 

semana.



HIGINE AMBIENTAL
Os UTENSÍLIOS entram em contato direto com o alimento e por isto devem ser 

HIGIENIZADOS antes e após serem usados e também durante a sua utilização.

Mas porque higienizar os utensílios antes, durante e após sua 
utilização?

ANTES:
Os utensílios deverão estar sempre bem guardados, protegidos da poeira e de insetos, 

mas como existe sempre a possibilidade de que estes agentes contaminantes entrem 
em contato com o utensílio, recomenda-se sua higienização antes de utilizá-los.

RDC Nº216/ANVISA



HIGINE AMBIENTAL
DURANTE E APÓS:

 Resíduos de alimentos que ficam aderidos à sua superfície podem 

causar proliferação de microrganismos a ponto de causar danos à saúde, 

mesmo que por um curto espaço de tempo, como por exemplo:

- O utensílio utilizado para mexer a carne picada durante a cocção deve 

ser higienizado constantemente para não permanecer com resíduos.

- O utensílio usado para servir o arroz deve ser higienizado quando 

houver intervalo na distribuição.



Utensílios da cozinha

Antes da utilização:

- Lavar em água corrente fria;

- Aplicar detergente com a utilização de 

esponja, esfregando todas as

partes do utensílio;

- Enxaguar em água corrente, de 

preferência quente, e escorrer.

Higiene ambiental, freqüência de 
higienização



Utensílios de cozinha: (Durante e após a utilização)

- Retirar dos utensílios os resíduos de alimentos com auxílio de 

escovas, espátulas e buchas;

- Se necessário, deixar de molho em água morna e repetir a operação;

- Lavar com detergente ou sabão, bucha e água morna;

- Enxaguar em água corrente, de preferência quente;

- Sanitizar ao final;

- Colocar os utensílios em aparadores próprios, esperando o tempo 

necessário para escorrer;

- Guardar imediatamente em local limpo e seco.



HIGIENIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

 ANTES E APÓS A UTILIZAÇÃO - balança, batedeira, descascador de tubérculos, extrator de sucos, liquidificador, 

multiprocessador de alimentos, picador de carne.

Procedimento:

• Desmontar as peças que não estão fixadas;

• Retirar o resíduo acumulado, descartando-o na lixeira;

• Passar as peças em água corrente fria;

• Aplicar detergente com a utilização de esponja, esfregando todas as partes das peças desmontadas, partes fixas do 

equipamento, fio e plugue;



• Enxaguar as partes removíveis em água corrente 

e escorrer. Para as partes fixas, fio e plugue retirar 

o detergente com pano descartável;

• Imergir as peças desmontadas em solução de 

hipoclorito de sódio deixando agir por 15 minutos, 

enxaguando para retirar o resíduo. Nas demais 

partes borrifar álcool 70º sem enxaguar 

posteriormente.



DIARIAMENTE - fogão, forno.

Procedimento:

•Certificar-se de que o fogão ou forno estão com os 

queimadores desativados;

• Retirar resíduos acumulados, descartando-os na lixeira;

•Aplicar detergente com a utilização de esponja, 

esfregando as superfícies, com maior ênfase nas bordas, 

queimadores e acionadores de chama;

•Retirar o resíduo do detergente com pano descartável 

umedecido;



SEMANALMENTE freezer, refrigerador

Procedimento:

•Tenha certeza que os equipamentos elétricos estão desconectados

da tomada antes de iniciar a higienização.

•Retirar o resíduo acumulado, descartando-o na lixeira.

•Aguardar o degelo. Não utilizar material pontiagudo ou faca.

•Aplicar detergente com a utilização de esponja, esfregando as

superfícies, com maior ênfase nas bordas, prateleiras, cantos e 

puxadores das portas.



SEMANALMENTE freezer, refrigerador

•Retirar o resíduo do detergente enxaguando ou com 

pano descartável umedecido.

•Aplicar solução de hipoclorito de sódio, deixando agir 

por 15 minutos, com o auxilio de um pano, 

enxaguando para retirar o resíduo e/ou borrifar álcool 

70º sem enxaguar posteriormente.
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ATENÇÃO: 
- Não forre as prateleiras da geladeira com papel, 

plástico ou papelão, para que haja uma adequada 

circulação do ar. 

- Não jogue água no motor. 

- Não utilize faca ou objetos cortantes para retirar o 

acúmulo de gelo.



MENSALMENTE - coifa.

Procedimento:

• Certificar-se de que o equipamento está desligado;

• Aplicar detergente com a utilização de esponja, esfregando as 

superfícies, com maior ênfase nas bordas e cantos;

Retirar o resíduo do detergente com pano descartável umedecido.



Higiene das lixeiras:

- Lavá-la com água, bucha/esponja, escova 

e sabão;

- Enxaguá-la, deixar escorrer e colocar o 

saco plástico no interior da lixeira;

-Borrifar com uma solução sanitizante, como 

hipoclorito de sódio, ou álcool 70%.

-Os mesmos procedimentos devem ser 

repetidos toda vez que for retirar o saco da 

lixeira.



Bancadas:

- Lavá-las usando bucha, escova, detergente e água;

- Enxaguá-las de preferência com água quente;

- Secá-las com pano umedecido em solução sanitizante.

- Realizar a operação de higienização sempre que utilizar a 
bancada.





A ÁREA FÍSICA pode representar também 
risco de contaminação, portanto devem ser 

muito bem HIGIENIZADA, em períodos 
determinados, conforme sua utilização.



DIARIAMENTE:
- Bancadas
- Paredes próximas ao fogão e aos 
lavatórios
- Lavatórios (pias e cubas)
- Maçanetas e puxadores dos 
equipamentos
- Pisos, rodapés e ralos
- Área externa por onde transita o lixo
- Recipientes de lixo

SEMANALMENTE:
- Área sob as bancadas
- Estrados
- Interruptores, tomadas
- Paredes, portas e janelas
- Prateleiras e armários

SEMESTRALMENTE:
- Reservatórios de água

- Tubulação da exaustão -
internamente

MENSALMENTE:
- Luminárias

- Telas milimétricas
- Teto

- Tubulação-externamente



Como proceder na higienização da área 
física?

- Lavar com água e detergente e enxaguar;

- No caso de interruptores, tomadas e luminárias aplicar detergente com a 

utilização de esponja retirando o resíduo do detergente com pano 

descartável umedecido.

- Banhar ou passar pano exclusivo para este procedimento com solução de 

hipoclorito de Sódio, deixando agir por 15 minutos;

- Deixar secar ao natural, retirando o excesso de maçanetas, interruptores, 

bancadas e prateleiras;



Como proceder na higienização da área 
física?

- Manter as lixeiras tampadas e os resíduos (lixo) que forem retirados da área 

de manipulação guardados em local distante da área de manipulação em 

container igualmente tampado;

- Lavar bem com água e detergente, as lixeiras, containeres, vassouras, rodos, 

pás de lixo, panos de chão, baldes e outros acessórios usados na higienização. 

- Deixar secar.

- Os acessórios usados na higienização da área física não poderão ser 

destinados à higienização de equipamentos e utensílios.

ATENÇÃO!
- Não é recomendado o uso de escovas, esponjas ou similares de metal, bem 
como lãs de aço.



Utensílios de Limpeza

Identifique o que é de uso da área de produção

Depois de usados os utensílios de limpeza devem ser:

Lavados em água corrente;
Mergulhados numa solução de detergente/desinfetante;
Passados por água corrente
Secos ao ar;    
Guardados em local adequado



HIGIENIZAÇÃO DE AMBIENTES
É proibido:

I - Varrer a seco e lavar panos de limpeza na área de manipulação;

II - Fazer uso de panos não descartáveis para secar utensílios, equipamentos e 
superfícies que entrem em contato com o alimento;

III - Reaproveitar vasilhames de produtos alimentícios para envasar produtos de limpeza, 
bem como, vasilhames de produtos de limpeza para armazenar alimentos;

IV - Animais nos locais de trabalho;

V- Escoar a água residual da higienização ambiental para a via pública.

Considerando a Resolução da Diretoria Colegiada nº 216, de 21 de fevereiro de 2002, ANVISA, que dispõe sobre 
Regulamento Técnico de Boas Práticas para Serviços de Alimentação; 



HIGIENIZAÇÃO DE 
AMBIENTES

• Durante a aplicação de produtos de limpeza e desinfecção 
fortemente alcalinos (ex: produtos para limpeza de fornos e 

desincrustação de gorduras), fortemente ácidos, ou oxidantes fortes 
(ex: hipoclorito de sódio e derivados), os manipuladores devem 

utilizar luvas nitrílicas de cano alto, óculos e botas de borracha. 

• Devem ser obedecidas as instruções de uso e de segurança 
recomendadas pelo fabricante dos produtos. 



Disposição de 
lixo• Materiais recicláveis e resíduos sólidos, 

considerados lixo, devem ser separados 

e removidos, quantas vezes for 

necessário, para um local exclusivo;

•Em condições de higiene, revestido de 

material de fácil limpeza;

• Protegido contra intempéries, animais, 

vetores e pragas urbanas. 



Disposição de lixo

• O lixo não deve sair da cozinha pelo 

mesmo local onde entram as 

matérias primas e na impossibilidade, 

determinar horários diferentes para 

cada atividade. 



Disposição de 
lixoNa área interna, o lixo deve ser 

acondicionado em recipientes com as 
seguintes características:

- Ser constituído de material de fácil limpeza;
- ser revestido com saco plástico próprio 
para uso domiciliar ou comercial;
- ter tampa e pedal;
- ser removido todos os dias.





Importância de verificar a 
temperatura

- Por que as temperaturas dos 

alimentos devem ser medidas e 

registradas?

Utiliza-se o frio e o calor para destruir ou 

evitar a multiplicação dos micro-

organismos nos alimentos, portanto 

devemos sempre  registrar.





Conservação dos alimentos após o 

preparo

- Alimentos quentes: temperatura acima 

de 60°C por, no máximo, seis horas.

-Alimentos frios: temperatura de 4°C, ou 

inferior, por cinco dias.

- Temperatura no Armazenamento: 

- Refrigerado – abaixo 5ºC

- Congelado  -18ºC a 12ººC

- Balcões quentes:
A temperatura deve estar

acima de 80ºC para garantir
que o alimento esteja a 60ºC 
no momento do servimento;

- Balcões frios: devem estar 
com temperatura inferior a 

5ºC.



HIGIENIZAÇÃO DO TERMÔMETRO

- Passar álcool 70% em toda a 

extensão da haste do termômetro;

- Esperar secar e ligar o termômetro;

- Esperar estabilizar a temperatura 

para iniciar a aferição da temperatura.



TEMPERATURAS DE 
EQUIPAMENTOS

Fazer a leitura da temperatura indicada nos termômetros em 
refrigeradores e congeladores;

***Se o equipamento não tiver termômetro será necessário colocar o 
termômetro dentro e esperar uns minutos até estabilizar a 
temperatura, para fazer leitura.

- As portas devem estar fechadas;
- Registrar a temperatura em planilha apropriada



Os dez mandamentos na 
cozinha

1º - Não descongelar alimentos à temperatura ambiente. Descongelar na

geladeira ou no forno microondas;

2º - não armazenar alimentos crus perto de alimentos prontos, a fim de se

evitarem contaminações cruzadas;

3º - respeitar data de validade e fabricação dos produtos a serem 

consumidos;



4º - não armazenar sob refrigeração (geladeiras ou câmaras-frias) alimentos em 

caixa de papelão ou madeira, por serem porosos;

5º - alimentos prontos congelados que foram descongelados não devem ser 

recongelados;

6º - lavar muito bem as mãos com água e sabão bactericida antes de tocar em 

qualquer alimento. Na falta do sabão bactericida, utilizar sabão líquido e, em 

seguida, uma substância desinfetante, para matar os microrganismos;



7º - não deixar produtos químicos (inseticidas, detergentes, 
sabões, etc.) perto de alimentos;

8º - não falar, gritar, cantar, rir, tossir ou espirrar por cima ou na 
direção de alimentos prontos ou em preparação;

9º - sempre utilizar água potável na preparação dos alimentos;

10º - não exceder o tempo de manipulação dos alimentos à 
temperatura ambiente.



OBRIGADA PELA 
ATENÇÃO

NUTRICIONISTA COACH RENATA SANDRI - CRN 11561
Especialista em Nutrição Clínica e Doenças Crônicas

54.99923-8345
Instagram: @nutricoachrenatasandri
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