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• Boas práticas de manipulação
Legislação sanitária

Decreto Estadual 23430/1974
RDC 216/2004- ANVISA

Portaria Estadual 78/2009

• Prevenir e reduzir os riscos



  

 Controlar os riscos = Adotar Boas 
práticas de manipulação

- Estrutura física  que permita limpeza, desinfecção e 
manutenção;

- Equipamentos, móveis e utensílios adequados;

- Água potável;

- Manejo de  resíduos adequado;

- Saúde e higiene dos manipuladores;

- Matéria prima de boa procedência;

- Cuidados na manipulação de alimentos;

- Proteção para impedir o acesso de pragas.



  

DOCUMENTAÇÃO

* Manual de Boas práticas de manipulação
* POPs (Procedimentos Operacionais Padrão)- ver modelo 
anexo

* Certificado de limpeza de caixa d´água (semestral)
* Controle de pragas
* Planilhas de controle de temperatura dos equipamentos
* Planilhas de controle de temperatura de recebimento de 
alimentos perecíveis e distribuição

* Controle de saúde dos manipuladores
* Registro de Capacitação anual



  

DOCUMENTAÇÃO

* Registro de manutenção preventiva e corretiva dos 
equipamentos críticos.

* Registro de limpeza  e troca filtros de climatização.

* Registro de limpezas não rotineiras (piso, parede, 
telas, geladeira,...)



  

Planilha de controle de limpeza

Equipamento Periodicidade Data Data Data Responsavel

Geladeira 1x/semana

Freezer 1x/semana

Microondas 1x/semana

Coifa 1x/15 dias

Paredes 1x/mês

Vidro 1x/mês



  

Importante:
Controle 

temperatura

Temperatura 
ótima

       30 à 45º C

Alimento deve ficar
Geladeira  (5ºC) ou
Balcão aquecido 
(60ºC)



  

Estrutura física

* Fluxo ordenado
* Piso, parede, teto passíveis de higienização e de 

cores claras ( sem trincas, rachaduras, infiltrações...)

* Telas milimétricas nas aberturas
* Portas com fechamento automático
* Lavatório exclusivo para higiene das mãos
* Mobiliário e equipamentos íntegros, conservados e 

passíveis de higienização
* Ralos sifonados
* Coifa com filtro
* Água quente e corrente



  

Estrutura física
Iluminação

* Lâmpadas protegidas
* Intensidade adequada, sem cantos 

escuros
* Raios solares não devem incidir 

diretamente sobre os alimentos



  

Estrutura física
Ventilação

* Renovação de ar 
* Conforto térmico
* Ambiente livre de fungos, fumaça e 

condensação de vapores
* Fluxo de ar não incidir sobre alimentos
* Ar condicionado- filtro e manutenção
* Coifa ou exaustão com filtro



  

Estrutura física
Banheiros

* Instalações sanitárias NÃO podem 
comunicar-se diretamente com área de 
preparação e armazenamento.

* Pode haver antecâmara.
* Banheiros abastecidos de papel 

higiênico, sabonete líquido antiséptico ou 
produto antiséptico, papel toalha e lixeira 
sem acionamento por contato manual.



  

EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS

* Em boas condições de conservação 
(enferrujados, descascados)

* Passíveis de higienização (proibido o uso 
de madeira)

* Em quantidade condizente com o trabalho
* Armazenados em local limpo e seco, sem 

contato com o piso ou parede (facas)



  

TRANSPORTE DE ALIMENTOS

* Alimentos preparados acondicionados em recipiente 
fechado e identificado.

* Alimentos quentes >60ºC por até 6 horas.

* Controle de temperatura durante todo o processo.  

* Veículo de transporte limpo, com cobertura e que 
não transporte outras cargas que possam 
comprometer a qualidade do alimento transportado



  

POTABILIDADE DE ÁGUA

Deve ser potável  a água utilizada:
 Preparação de alimentos
 Lavagem de utensílios
 Higiene pessoal
 Produção de gelo
 Produção de vapor



  

POTABILIDADE DE ÁGUA

  * Solução alternativa somente em casos 
onde água da rede pública não está 
acessível. 

  * Laudos de potabilidade semestral.

Higienizar a caixa d´água a cada 6 
meses por empresa com Alvará de 

Saúde.



  

Controle de pragas

* Instalações livres de vetores e pragas
* Instalações devem impedir a atração, o 

abrigo e o acesso de pragas
* Vedação de frestas
* Ralos e grelhas com sistema de fechamento
* Quando as medidas físicas não forem 

eficazes, entra o controle químico, feito por 
empresa com Alvará de Saúde



  

Não esqueça:

O manipulador de alimentos é a chave 
principal para o sucesso das Boas 

práticas de manipulação.

Obrigado

Rochele Biasus
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