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Introdução

O progresso da indústria observado no Século XX 
foi responsável por diversas mudanças importantes na 
alimentação para o povo brasileiro, como a 
diversificação dos produtos alimentares e o aumento no 
consumo de alimentos industrializados [1,2].

Em conseqüência, houve crescimento dos serviços 
de alimentação, surgimento das refeições 
comercializadas e o estabelecimento das doenças 
transmitidas por alimentos - DTA [3, 4, 5, 6], onde 
apesar do esforço da Vigilância Sanitária, em suas 
Ações Fiscais, para evitar os problemas de origem 
alimentar, no Brasil ainda é alto o risco de toxinfecções 
alimentares, sobretudo naquelas áreas de grande fluxo 
de pessoas e sem infra-estrutura para funcionamento de 
serviços de alimentação. A exemplo disto, diversas são 
as barracas, bancas, tendas e quiosques que funcionam 
precariamente como restaurantes improvisados nas 
áreas adjuntas as universidades, hospitais, delegacias, 
feiras e terminais de ônibus. Nesta perspectiva, visando 
contribuir com os estudos na área de alimentos e com a 
saúde pública, pretende-se desenvolver o presente 
projeto de extensão com o objetivo de assistir aos 
manipuladores de alimentos (balconistas, comerciantes 
e/ou proprietários) das unidades de alimentação que 
funcionam no campus da Universidade Federal Rural 
de Pernambuco e nas áreas circunvizinhas, quanto à 
manipulação/produção de alimentos seguros. Salienta-
se que este projeto não tem o objetivo de interromper a 
produção de alimentos nestes estabelecimentos, mas 
fornecer subsídios para que trabalhem assegurando que 
os alimentos ofertados são de boa qualidade, já que a 
falta de esclarecimento e treinamento contribuem para 
contaminação.

Material e Métodos

Com base no Anexo II da RDC nº 275 de 21 de 
outubro de 2002 do Ministério da Saúde, que dispõe 
sobre a lista de Verificação das Boas Práticas de 
Fabricação (BPF) em estabelecimentos 
produtores/industrializadores de alimentos, elaborou-se 
um check-list que foi aplicado mediante visitas técnicas 
e entrevistas, procedidas de forma simpática e 
amigável, após prévia apresentação do entrevistador e 

dos objetivos do trabalho, como também, sensibilização do
entrevistado quanto aos problemas existentes, possíveis 
danos, vantagens da participação e importância do 
envolvimento e participação efetiva do mesmo. Os dados 
foram registrados através das fichas e de fotos dos 
estabelecimentos. Evidenciado as dificuldades apresentadas 
durante as entrevistas foi organizada uma capacitação e 
procedeu-se o convite aos manipuladores. A capacitação 
foi realizada no Laboratório de Alimentos do Departamento 
de Tecnologia Rural da UFRPE com carga horária de 06 h, 
dividida em um conteúdo mínimo sobre a temática 
segurança alimentar (Alimentos e Higiene, Manipulador e 
Higiene, Espaço Físico e Higiene, Equipamentos/Utensílios 
e Higiene, Água e Lixo); a fim de facilitar o aprendizado e 
a interação, foram utilizadas dinâmicas de apresentação, 
figuras ilustrativas com frases contextualizadas e 
distribuição de material didático. Logo após o treinamento 
os manipuladores foram submetidos a responder 
questionários que mostrou perfil dos manipuladores e do 
estabelecimento onde trabalham.

Resultados e Discussão 

Ao proceder  análise das fichas, observou-se que 
existiam 44 unidades de serviço de alimentação, sendo 12 
lanchonetes (27,3%), 08 bares (18,2%), 07 fiteiros 
(15,9%), 07 ambulantes (15,9%), 06 tendas (13,6%), 01 
mercado (2,3%), 01 padaria (2,3%) e 01 restaurante (2,3%) 
e 01 depósito de bebidas (2,3%) Em todas as unidades, de 
acordo com a legislação vigente, observaram-se
inadequações quanto à edificação, higienização e 
acondicionamento dos alimentos. Destas, após o convite 
para participação da capacitação, apenas 27,3% 
responderam que iriam e que seria muito bom, pois 
aprenderiam coisas e além do que, o curso seria gratuito. 
Os outros 72,7%, quando indagados sobre os porquês da 
não participação, 59,4% responderam que não poderiam 
sair do estabelecimento (única pessoa que trabalhava), 
9,4% não podiam disponibilizar funcionários para 
participação, 12,5% que não tinham interesse por já ter 
feito outros cursos e os 18,7% restantes simplesmente 
disseram que não queriam. Os 27,3% que compareceram a 
capacitação, ao final responderam a alguns questionários,
entre eles o que mensurava o conhecimento sobre BPF no 
estabelecimento, em relação às possíveis dificuldades 



encontradas. Quando questionados sobre o 
estabelecimento de forma geral e sua organização
(Tab.1), constatou-se que 100 % dos manipuladores 
sabem com clareza as funções que lhe são delegadas; 
que o volume de serviço é compatível; que o número 
de funcionários é suficiente para as atividades do 
estabelecimento e que o treinamento recebido foi 
suficiente para as suas atividades. Neste aspecto, o 
pequeno número de funcionários no estabelecimento 
pode ter facilitado o conhecimento e atendimento a 
norma de BPF. 

Apesar de ter sido verificado diversos pontos de não 
atendimento a legislação, quando indagados sobre as 
instalações físicas da empresa (Tab. 2), observou-se 
que 66,6% consideraram as instalações do 
estabelecimento adequadas às atividades exercidas, 
16,6% consideraram inadequados e outros 16,6% que 
não é o ideal, mas estão melhorando. Quanto a 
pergunta livre sobre o mesmo tema de quais seriam as 
maiores dificuldades encontradas nas instalações, os 
manipuladores afirmaram que muitos dos lugares não 
foram planejados, e sim reformados e adaptados para 
atender as necessidades que surgiam. Outra dificuldade
citada foi quanto a presença de animais errantes nas 
áreas destinadas a alimentação que, apesar dos 
cuidados do Centro de Vigilância Ambiental do Recife
(CVA) em proceder a captura, estes ainda configuram-
se como um problema para os comerciantes.

Quanto ao quesito equipamentos e utensílios versus 
adequação (Tab. 3) às atividades realizadas, 100% 
responderam que achavam adequados às atividades que 
realizavam. Apesar de nenhum entrevistado considerar os 
equipamentos inadequados às atividades, evidenciou-se
durante as visitações, equipamentos e utensílios em 
péssimo estado de conservação.
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Tabela 1: visão geral dos manipuladores sobre o estabelecimento e sua organização.
1) Organização
1.1) Você compreende as funções que estão sob sua responsabilidade?
Sim, 
Não 
1.2) Você acha que a quantidade de serviço oferecida a você é compatível?
Compatível 
Compatível, mas no limite
Pouco 
Demais 
1.3) Você acha o número de funcionários suficiente para as atividades?
Suficiente 
Suficiente para a rotina. 
Insuficiente
2) Treinamento
2.1) Você considera o treinamento recebido suficiente para as funções que você desempenha?
Suficiente 
Suficiente, mas gostaria de mais para se desenvolver
Insuficiente 

Tabela 2: Visão geral dos manipuladores sobre as instalações físicas do estabelecimento.
1) Instalações da empresa
1.1) Você considera as instalações adequadas às atividades que você realiza?
Adequadas
Inadequadas 
Não é o ideal, mas estão melhorando
1.2) Quais as maiores dificuldades encontradas nas instalações?
        R=

Tabela 3: Visão geral dos manipuladores sobre os equipamentos e utensílios do estabelecimento
Percentual de Respostas
1) Você considera os equipamentos e utensílios adequados às atividades que você realiza?
Adequados 
Adequados, mas muito antigos
Inadequados 


