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Introdução

A qualidade dos alimentos de refeição coletiva tem 
cada vez mais chamado a atenção dos consumidores 
preocupados com os riscos que uma alimentação 
preparada de forma inadequada pode trazer à saúde, 
principalmente após a criação do código do 
consumidor que consolidou o direito a um produto com 
segurança e qualidade [1,2].  O ritmo acelerado da vida 
moderna favoreceu o consumo de alimentos fora do lar, 
e impulsionou o desenvolvimento do comércio de 
refeições Tais mudanças ocasionaram um problema 
para os profissionais da Saúde: como garantir a 
qualidade higiêncico-sanitária dessas refeições? [3] Um 
alimento seguro, apto para o consumo, é aquele que 
não causa doença ou injúria ao consumidor, para isso é 
imprescindível a aplicação das Boas práticas de 
fabricação (BPF). A RDC N° 216, de 15/09/2004, 
dispõe dos procedimentos de Boas Práticas para 
serviços de alimentação que tem como objetivo garantir 
as condições higiênico-sanitárias do alimento 
preparado [4]. Segundo a Organização Mundial de 
Saúde (OMS) mais de 70% das enfermidades ocorrem 
nas etapas de manipulação e preparo dos alimentos [5]. 
O alto número de manipuladores que desconhecem o 
real perigo de uma contaminação biológica ou química, 
além de não saberem como evitá-las [6] demonstra a 
importância das técnicas de manipulação e da saúde do 
manipulador na produção de alimentos [7]. Nesta 
perspectiva objetivou-se neste trabalho traçar e 
evidenciar o perfil da manipulação dos alimentos 
desempenhada pelos manipuladores do comercio de 
alimentos circunvizinho ao da UFRPE que se 
propuseram a receber o curso de boas práticas de 
manipulação.

Material e Métodos

Este trabalho constitui uma parte dos resultados do 
Projeto de Extensão “Alimento Seguro” que teve por
objetivo avaliar, sensibilizar, esclarecer e capacitar as 
unidades de alimentação que funcionam no campus da 
UFRPE e as áreas circunvizinhas. Tomando como base 
a lista de Verificação de Boas Práticas de Fabricação
em Estabelecimentos produtores/industrializados de

alimentos (anexo II, da resolução RDC n 275, de 21 
out. 2002, ANVISA), avaliou-se o comportamento dos 
manipuladores quanto ao procedimento com os 
alimentos. Distribuiu-se 12 questionários contendo 30 
questões cada. Por meio desse buscou-se conseguir 
informações sobre saúde, grau de instrução, hábitos de 
higiene corporal e hábitos pessoais dos manipuladores 
de alimentos. Através das fichas tabulou-se os dados 
classificando os escores (percentuais) em Bom: quando 
o numero de respostas positivas variou entre 91% e 
100%; Regular: quando o numero de respostas 
positivas variou entre 75% e 90%; Ruim: quando o 
numero de respostas positivas variou entre 50% e 74%
E Péssimo: quando o numero de respostas positivas 
variou entre 30% e 49%.

Resultados e Discussão

Após análise do questionário (Tab. 1) foi possível 
traçar e evidenciar o perfil dos manipuladores de 
alimentos, que, dentro da realidade pesquisada, foi 
classificado em uma escala de péssimo a bom. A 
categoria excelente, citada na maioria dos trabalhos da 
área, foi excluída dadas as condições dos ambientes 
durante a pesquisa. Dadas as circunstâncias verificou-
se que 83,3% da manipulação de alimentos estava 
enquadrada como “boa ou regular”; nenhuma 
manipulação apresentou-se como péssima, assim 
acredita-se que de alguma forma já se vê o início de 
uma conscientização e preocupação com a qualidade e 
segurança do alimento; Os resultados se deram da 
seguinte maneira 25% bom, 58,3% regular, 16,6% 
ruim. Convém destacar que apenas 25% da amostra 
atingiu resultado considerado bom, o preocupante é que 
os itens referentes a fazer exames médicos e 
laboratoriais periodicamente, usar adornos e durante a 
manipulação de alimentos tiveram o maior índice 
negativo 58,3% e 75% respectivamente, no entanto 
conhecimento das boas práticas, higienização das mãos 
e motivação com o trabalho que desempenha atingiram 
100% das respostas positivas. Podemos destacar os 
manipuladores de alimentos como uma das vias que 
mais se destaca na contaminação do alimento. Tais 
resultados evidenciam que o problema é bem mais de 
instrução e consciência do que mesmo de lei, sendo 



então, de suma importância a realização de mais curso 
e outras atividades para sensibilizar e orientar 
funcionários e proprietários quanto aos riscos e 
conseqüências de contaminação alimentar e, desta 
forma, poder melhorar a qualidade dos serviços e 
alimentos oferecidos.

Agradecimentos

Aos comerciantes que participaram do Projeto de 
Extensão Alimento Seguro.

Referências

[1] BRASIL, Lei 8.078 de 11 de setembro de 1990. Aprova o 
“código do Direito do Consumidor”. Diário Oficial [da] 
República Federativa do Brasil, Brasília, DF. 

[2] GÓES, J.A.W. et al. Capacitação dos manipuladores de 
alimentos e a qualidade da alimentação servida. Higiene 
Alimentar, São Paulo, v.15, n.82, p.20-22, mar. 2001   

[3] GERMANO, P.M.L; GERMANO, M.I.S. A vigilância sanitária 
de alimentos como fator de promoção da saúde. O mundo da 
saúde, São Paulo, v.24, n.1, jan/fev. 2000.

[4] BRASIL. Resolução RDC 216, de 15 de setembro de 2004.
Dispõe sobre o regulamento técnico de boas práticas para 
serviço de alimentação. Diário Oficial [da] República 
Federativa do Brasil, Brasília, DF, 16 set. 2004.

[5] VENTURI, I. et al., Treinamento para conservação e higiene 
dos alimentos: uma proposta para a prática educativa. Higiene 
Alimentar, São Paulo, v.18, n. 125, p.32-35, out. 2004.

[6] OLIVEIRA, S.P. et. al. Condições Higiênico-Sanitárias do 
comércio de alimentos no município de Outro Preto, MG 
.Higiene Alimentar, São Paulo, v.19, n.136, p.26-31. Out. 
2005.

[7] SOUZA, E.L. de; SILVA, C.A. da; SOUZA, C.P. de. 
Qualidade sanitária de equipamentos, superfícies, água, e mãos 
de manipuladores de alguns estabelecimentos que 
comercializam alimentos na cidade de João Pessoa, PB. 
Higiene Alimentar, São Paulo, v.18, n.116/117, p. 98-102, 
jan/fev. 2004.



Tabela 1: Ficha de Avaliação do perfil dos Manipuladores.
Questões Sim Não

 Faz exames médicos e laboratoriais periodicamente? (anualmente, semestralmente, outros) 

Trabalha sem a existência de feridas e supurações no corpo? 

Quando apresenta sintomas de infecções respiratórias, gastrointestinais e oculares procura um médico ou notifica 
seu chefe? 

Fez ou faz algum tipo de curso, estágio, preparação na área de alimentos? 

Participa de algum programa de capacitação profissional relacionado à higiene pessoal e à manipulação de 
alimentos? 

Lava cuidadosamente as mãos antes da manipulação de alimentos? 

Lava cuidadosamente as mãos depois do uso de artigos de faxina ou produtos quimícos? 

Quando interrompe uma atividade, ao recomeça-la, lava cuidadosamente as mãos? 

Lava cuidadosamente as mãos depois do uso de sanitários? 

Lava cuidadosamente as mãos após manusear lixos e sujeiras? 

Lava cuidadosamente as mãos depois de fumar, espirrar , tossir e assoar o nariz? 

Utiliza uniformes claros, limpos e sem bolsos, diariamente? 

Troca, diariamente seu uniforme por outro limpo? 

Utiliza sapatos fechados e limpos? 

Utiliza proteções para cabelos? 

Caso use barba, bigodes e costeletas, os deixa bem aparados? 

Evita utilizar desodorantes fortes e maquiagem excessiva? 

Mantém unhas cortadas e sem esmalte? 

Cabelo é curto ou totalmente preso? 

Trabalha sem adornos? (relógios, brincos, pulseiras, anéis, etc.) 

Utiliza avental de frente? 

Evita manipular dinheiro quando está trabalhando? 

Evita se alimentar e mascar chicletes e palitos na área de trabalho? 

Utiliza seu uniforme somente na área de trabalho? 

Ao tossir ou espirrar afasta-se do alimento que está manuseando? 

É motivado com o trabalho que desempenha? 

Preocupa-se com a qualidade e segurança do alimento que manipula? 

Tem consciência que os alimentos podem transmitir doenças e causar até a morte? 

Está familiarizado com as exigências de higiene pessoal? 

Conhece Boas Práticas de Fabricação? 

Total (%) 




