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Introdução 

 
O que é saúde? Certamente, cada pessoa tem uma opinião diferente. Uma coisa é 

importante: saúde é mais do que ausência de doenças. Saúde é viver bem. Por 

isso, a nossa saúde tem haver com o que comemos, com o lugar que moramos, com 

o ritmo de vida, com o ambiente em que vivemos... Saúde é qualidade de vida, 

portanto tem haver com a família, com o trabalho, com a escola... 

Com certeza, a alimentação é um dos itens que mais influencia a nossa saúde. Para 

ter uma alimentação saudável é preciso ter acesso a todos os tipos de alimentos, 

fazer as escolhas certas e comer alimentos livres de contaminação. Em serviços 

de produção de refeições como restaurantes, lanchonetes, self-service, pensões, 

escolas, hospitais, canteiros de obras, todos os que manipulam os alimentos são 

responsáveis pela qualidade da refeição que será servida ao público – desde o 

funcionário que recebe, passando pelo cozinheiro até quem distribui as refeições.  

Sabemos que os alimentos são elementos promotores de saúde. Entretanto se 

produzidos, manipulados ou servidos inadequadamente, poderão ao contrário, 

produzir doenças. 

O alimento pode ser contaminado de diferentes formas e todo cuidado é pouco, 

afinal, estamos trabalhando com a saúde das pessoas. 

A obtenção de um alimento seguro implica na adoção de cuidados higiênico-

sanitários em todas as etapas da cadeia alimentar, desde a produção primária até 

o consumo. 

O objetivo desta cartilha é contribuir para a formação do manipulador de 

alimentos entendendo que este profissional possui a importante missão de 

alimentar pessoas através da produção de refeições saudáveis e saborosas e, 

com isso, colaborar para saúde e qualidade de vida dos consumidores.  

Os manipuladores de alimentos são pessoas fundamentais para a garantia da 

qualidade dos serviços de alimentação para a promoção de saúde. 

Cabe aos estabelecimentos alimentícios adotar um programa de controle de 

qualidade com o objetivo de produzir, comercializar e servir alimentos seguros 

aos seus consumidores. 
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CONCEITUAÇÃO 

Entende-se por manipulador, toda pessoa que tenha contato, ainda que seja ocasional, 

como recepção, preparação, armazenamento, distribuição ou comercialização de um 

alimento, seja ele matéria prima ou produto elaborado.  

O trabalho do manipulador de alimentos é fundamental para garantir alimentos mais 

seguros e proteger a saúde do consumidor. 

O manipulador de alimentos tem uma importância extraordinária para a empresa, pelo 

número de pessoas que atende diariamente, pois suas atitudes podem determinar 

fatores importantes na saúde de um número considerável de consumidores, 

principalmente crianças, a partir do momento que sejam conscientizados das suas 

responsabilidades no manuseio dos gêneros alimentícios, evitando a confecção de 

produtos inadequados, e que venham provocar doenças transmitidas por alimentos - 

DTAs no Homem. 

Estas DTAs são doenças provocadas pelo consumo de alimentos que ocorrem quando 

micróbios e/ou microrganismos  prejudiciais à saúde, parasitas (vermes) ou substâncias 

tóxicas (p.ex.: agrotóxicos) estão presentes no alimento. 

Esta cartilha foi elaborada com objetivo de informar conhecimentos básicos de higiene 

pessoal e ambiental, manipulação, conservação e armazenamento de alimentos, visando 

conscientizar os profissionais dos diversos setores, da necessidade e da importância da 

higiene antes e durante o processamento dos gêneros alimentícios, tendo como meta a 

melhoria das condições de saúde da população. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Manipulador Capacitado, 

Consciente e Responsável 

Cuidados com 

Equipamentos e Utensílios 

Cuidados com a Higiene e 

Conservação dos Alimentos  

c 

Cuidados com a Higiene 

Pessoal 

Cuidados com o Local de 

Trabalho 

Satisfação do Consumidor 

Alimento garantido e 

seguro 

Lucro Certo para o 

Estabelecimento 
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Conclusão : a responsabilidade em fornecer alimentos seguros cabe a todos que 

pertencem à cadeia alimentar, desde os produtores rurais até os estabelecimentos que 

preparam alimentos para o consumo, inclusive a nossa casa. 

 

O QUE É UMA CONTAMINAÇÃO ?          
Podemos dizer que a contaminação é a presença de todo e qualquer objeto, substância ou 

organismo estranho e indesejável no alimento ou produto. A principal forma de fornecer 

alimentos seguros aos consumidores é evitar que alguns perigos estejam presentes nos 

alimentos. 

Os perigos nos alimentos podem ser de dois tipos :  visível (perigos físicos) e invisível 

(perigos químicos e biológicos). 

 

 
 

 
 
 
 
  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Perigos biológicos (contaminação 

invisível)  : são provocados por 

microrganismos (bactérias, vírus, fungos, 

entre outros) que não podemos ver a olho 

nu, mas que são as principais causas de 

contaminação nos alimentos, mas muito 

perigosos para a saúde; 

 
 

Perigos químicos (contaminação invisível) 

: são provocados por desinfetantes, 

produtos para matar ratos, inseticidas, 

antibióticos, agrotóxicos e outros 

venenos . 

  
 

Perigos físicos (contaminação visível): são 

materiais que podem machucar, como 

pregos, pedaços de plástico, de vidro e de 

ossos, espinhas de peixe e outros (restos 

de insetos, etc). 
 

Perigos biológicos, químicos e físicos podem contaminar os alimentos na hora da 

preparação, provocando doenças no consumidor e também sérios prejuízos para o 

estabelecimento. Restaurantes, bares, lanchonetes e outros pontos de produção e 

venda de alimentos que não têm um padrão de qualidade, geralmente, perdem clientes 

para seus concorrentes.  

Isso sem contar os riscos de interdição (fechamento) pela Vigilância Sanitária. 

Alimentos seguros são aqueles que não oferecem perigos à saúde e à integridade 

do consumidor. 
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O QUE SÃO SUBSTÂNCIAS QUÍMICAS ? 
   

São os inseticidas, desinfetantes, raticidas, ou resíduos de metais, entre outros , que 

sem querer podem contaminar os alimentos e causar danos à saúde humana. Por isso não 

devemos colocar esses produtos próximos aos alimentos. 

 

ATENÇÃO: ao adquirir alimentos em estabelecimentos comerciais, observe onde 

estão dispostos. Se estiverem próximos a produtos químicos, não os adquira.  
 

O QUE SÃO MICRORGANISMOS ? 
    

Os microrganismos são seres invisíveis a olho nu e, por não conseguirmos enxergá-los, 

não sabemos em que quantidade eles estão presentes nos alimentos. 

Por serem muito pequenos, somente conseguimos enxergá-los com auxílio de um 

microscópio que aumenta seu tamanho de 400 a 1000 vezes, ou ainda, quando estão 

agrupados na forma de colônias (grande número de microrganismos juntos), sem auxílio 

desse equipamento. 

 

 
 

Reprodução de microrganismos : Para se ter uma idéia, 1 célula após 2 horas já se 

multiplicou e formou 16 novas células e, após 6 horas, formou 1.000.000 de células. Para 

evitar a multiplicação dos microrganismos, devemos sempre manter os alimentos em 

refrigeração (geladeira) ou em aquecimento (banho-maria). Por outro lado, se os 

alimentos forem mantidos entre 10ºC e 60ºC, por mais de 2 horas, as chances dos 

microrganismos se multiplicarem é muito grande, pois eles se proliferam dobrando a 

quantidade e, consequentemente, os alimentos ficam contaminados e, se consumidos, 

podem causar, por exemplo, uma intoxicação alimentar (DTA). O intervalo entre 10ºC e 

60ºC é a chamada Zona Perigosa, ou seja, é o intervalo de temperatura que melhor os 

microrganismos se multiplicam por isso, evite deixar alimentos em temperaturas da 

Zona Perigosa. 
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A contaminação inicial é a quantidade de microrganismos que está presente no alimento. 

Essa contaminação inicial vem desde a matéria prima. Por isso, a matéria prima deve ser 

proveniente de fornecedores idôneos e o processo de produção do alimento deve ser 

cuidadoso para que a contaminação não aumente em demasia. 
     

 

 
Existem duas classes de micróbios. A 1ª classe é formada por microrganismos úteis, que 

são aqueles que podem viver junto ao Homem, sem causar danos. São utilizados em 

benefício do Homem, em diversas indústrias como por exemplo: fermentação do leite ( 

iogurte), cerveja, vinho e de produtos farmacêuticos (medicamentos). A 2ª classe é 

formada por micróbios extremamente nocivos à saúde do Homem e dos animais, 

causando doenças e até mesmo a morte.      
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

O HOMEM É UM IMPORTANTE AGENTE DE 

CONTAMINAÇÃO, POIS EM MÉDIA, POSSUI O 

SEGUINTE NÚMERO DE BACTÉRIAS: 
Intestino – até 10 bilhões de bactérias por grama 

Saliva – 750 milhões de bactérias por ml 

Axilas – 2,5 milhões de bactérias por cm² 

Couro cabeludo – 1,5 milhões de bactérias por cm² 

Mãos – até 62.500 bactérias por poro 
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OS PRINCIPAIS TIPOS DE MICRORGANISMOS PARA OS 

ALIMENTOS SÃO :      
• Bactérias: são organismos amplamente distribuídos na natureza. Algumas são parasitas 

do homem, causando infecções de maior ou menor gravidade. Como exemplo, a salmonela, 

que pode ser encontrada nos ovos. 

Outras porém, vivem em nossa pele, nas vias respiratórias e no tubo digestivo sem 

causar nenhum dano. 

As bactérias do intestino chegam até a ajudar-nos, fabricando algumas vitaminas 

importantes para o nosso organismo. 

Muitas bactérias vivem no solo e na água, fazendo a decomposição da matéria orgânica 

de cadáveres, fezes e folhas mortas sendo, portanto, indispensáveis à reciclagem da 

matéria na natureza e ao equilíbrio ecológico. 

Finalmente, algumas bactérias como o lactobacilo são usadas pelo homem na fabricação 

de iogurtes, queijos, etc. 

• Bolores e mofos: estão amplamente distribuídos na natureza, são encontrados no solo, 

ar, água e superfícies de vegetais e nos animais. 

Geralmente estão presentes em ambientes úmidos. Podem ser encontrados com maior 

frequência em pães e frutas. 

• Fermentos e leveduras: são usados para fazer pães, bebidas alcoólicas e massas. Às 

vezes estragam os alimentos, fermentando-os. 

 

ONDE PODEM SER ENCONTRADOS OS MICRORGANISMOS ?        
 

  

 

BOM, PELO VISTO, ESTÃO EM TODOS OS LUGARES ! 
Na água, no ar, no solo, no corpo do Homem sadio, nos utensílios, pisos, equipamentos, 

etc e vivem principalmente em lugares sujos e úmidos que permitem a sua sobrevivência. 

Pragas e Vetores Animais Domésticos 

Meio Ambiente  ( poeira, ar e água ) 

 

Utensílios 
Roupas, sapatos, etc. 

Alimentos 
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ALGUNS FATORES QUE CONTRIBUEM PARA A 

MULTIPLICAÇÃO DOS MICRORGANISMOS 
 

• Nutrientes/comida: como qualquer ser vivo, os microrganismos precisam de alimento 

para sobreviver, inclusive restos de comida! o desenvolvimento desses microorganismos. 

• Água: quanto mais água tiver o alimento, melhor para os microrganismos, mais 

facilmente eles se multiplicam e quanto mais seco for o alimento, mais difícil é para um 

microrganismo se multiplicar.  

• Temperatura: a maioria dos microrganismos multiplica-se no nosso ambiente, em 

temperaturas entre 10ºC e 60ºC.  

• Oxigênio: a maioria dos microrganismos necessita de ar para viver ( aeróbios). Por 

isso, muitas embalagens são para evitar a presença do ar, conservando por mais tempo o 

alimento. Outros preferem a ausência de ar (anaeróbios). 

As principais doenças relacionadas à contaminação de alimentos são a cólera, a febre 

tifóide, as verminoses, a hepatite e as toxiinfecções alimentares. A higiene dos 

alimentos significa cuidado com os alimentos para que possam ser consumidos sem causar 

danos à saúde 

 

COMO SE ALIMENTAM OS MICRORGANISMOS ?        
 

Os micróbios podem se instalar em qualquer alimento. Entretanto, os preferidos são 

alimentos ricos em proteínas e umidade e são chamados de Alimentos Vulneráveis. 

Como exemplos temos : 

Carnes : boi, porco, aves, peixes, etc. 

Embutidos : linguiça, mortadela, salsicha, etc. 

Miúdos : fígado, coração, bucho, bofe, etc. 

Produtos de conserva : almondegas, feijoada, salsicha, etc. 

Leite, cremes, maioneses, etc. 

Sorvetes, ovos, etc. 

Os alimentos menos vulneráveis, isto é, onde a possibilidade de desenvolvimento 

microbiano é menor, são aqueles que possuem menos umidade ou menor teor de proteína. 

Como exemplos temos : 

Secos : farinhas, misturas para bolos, etc. 

Doces : goiabada, doce de leite, etc. 

Salgados : charque, bacalhau, etc. 

Ácidos : picles, peixe escabeche, etc 
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MANIPULADOR TENHA ATENÇÃO : 
- Muitas bactérias produzem toxinas (venenos) e algumas 

produzem esporos (cápsula protetora), que são resistentes ao 

calor e, por isso, não são destruídos no cozimento ; 

- Quando alguns alimentos (frutas, grãos) são armazenados 

em locais úmidos, os bolores se multiplicam e alguns produzem 

toxinas (micotoxinas) ; 

- Nos alimentos refrigerados (temperaturas menores que 5ºC) 

os microrganismos praticamente não se multiplicam. E nos 

alimentos mantidos acima de 60ºC, a maioria dos 

microrganismos morre. 

 

Tenho que parar com este mau hábito e melhorar 

minha higiene pessoal e no local de trabalho ! ! ! 
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A TEMPERATURA E OS MICRORGANISMOS 

 
A temperatura ótima de crescimento dos microrganismos causadores de problemas na saúde 

no homem, situa- se entre os 36/37ºC. Qualquer valor acima ou abaixo desta gama de 

temperaturas afeta o crescimento dos microrganismos, mas não impede o seu 

desenvolvimento. De fato, os microrganismos crescem em ambientes com temperaturas dos 

4ºC aos 63ºC, sendo somente eliminados quando sujeitos à temperatura de ebulição (100ºC) 

durante 15 a 30 minutos. A presença de água também é necessária para o desenvolvimento 

dos microrganismos, mas a falta desta, e de alimento, não os mata, apenas inibe o seu 

crescimento até que as condições se tornem mais favoráveis. 
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Caracterização das principais doenças transmitidas por alimentos 
 

INTOXICAÇÃO ALIMENTAR   TOXOPLASMOSE 

 

 

O que é:  

é uma intoxicação causada pelo 

consumo de alimentos 

contaminados por bactérias, 

vírus ou parasitas. 

 

 

O que é:  

é uma doença infecciosa 

causada por um parasita, que 

pode passar para o homem no 

consumo de carne de animal 

infectado. 

 

 

 

Sintomas: 

 

 

 

dor de cabeça, vômito, cólicas 

e diarréia. 

 

 

 

Sintomas: 

em alguns casos a pessoa pode 

não apresentar sintomas. Em 

outros, pode ter febre e 

inchaço nos gânglios. Em 

mulheres grávidas, a doença 

também pode provocar aborto 

ou causar cegueira na criança 

em gestação. 

  

SALMONELOSE  TENÍASE  

 

 

O que é: 

 

é uma intoxicação alimentar 

causada por uma bactéria, a 

Salmonella enterica, presente 

em geral em carne de frango e 

ovos mal cozidos.  

 

 

O que é: 

também conhecida como 

“solitária”, é um verme que se 

hospeda no intestino, o que pode 

acontecer quando o homem 

consome carne contaminada 

pelos ovos do 

parasita. 

Sintomas: diarréia, cólicas e febre Sintomas: vômito, diarréia, cólica e 

emagrecimento. 
  

LEPTOSPIROSE CISTICERCOSE 

 

 

 

O que é: 

 

causada por uma bactéria, a 

doença é transmitida pelo 

contato com a urina de animais, 

ou por alimentos contaminados 

pela urina. 

 

 

 

O que é: 

conhecida como “pipoca” ou 

“canjiquinha, é causada 

pela larva da “solitária”, quando 

ela se instala em 

tecido do corpo humano, depois 

de ingerida. A larva 

pode ser encontrada em 

alimentos contaminados. 

Sintomas: febre, mal-estar, dor de 

cabeça, calafrios, vômito, 

diarréia, olhos amarelados. 

Sintomas: alteração da visão, convulsões, 

epilepsia, fraqueza do coração. 

  

TUBERCULOSE BRUCELOSE 

 

 

O que é: 

é uma doença infecciosa 

causada por uma bactéria, 

transmitida pelas gotas 

expelidas no ar pela tosse e 

durante a fala do doente. 

 

 

O que é: 

é uma doença causada por 

bactérias transmitidas em 

laticínios contaminados 

(alimentos derivados do leite). 

 

Sintomas: 

febre, suor, dor de cabeça, 

dificuldade para respirar, 

dor de garganta e dor nas 

articulações. 

Sintomas: febre, falta de apetite, dor de 

cabeça. A mulher grávida pode 

sofrer aborto. 
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Agente etiológico  

 

Período de 

Incubação 

 

Principais alimentos 

envolvidos 

 
Bacillus cereus (tipo emético) 

 

30 min. a 5 horas 

Arroz cozido ou frito, 

produtos ricos em amido, 

molhos, pudins, sopas 

 
Bacillus cereus (tipo diarreico) 

 

8 a 16 horas 

Carnes, leite, vegetais 

cozidos, produtos cereais 

 
Staphylococus aureus 

 

1 a 8 horas 

Produtos cárneos, frango, 

produtos de confeitaria, 

doces e salgados, produtos 

muito manipulados 

Clostridium perfringens 8 a 22 horas Carnes cozidas ou assadas, 

molhos, sopas 

 
Salmonella sp 

 

6 a 72 horas 

Carne bovina e de aves, 

produtos à base de ovos 

crús (sem cocção) 

 
Clostridium botulinum 

 

2 a 8 dias 

Conservas de vegetais 

(principalmente as 

caseiras), peixes e carnes 

 
Vibrio parahaemolyticus 

2 a 48 horas Pescados de origem 

marinha, geralmente 

ingeridos crus 

Listeria monocytogenes 4 a 21 dias Leite, queijo fresco, patê, 

carnes processadas 

Campylobacter jejuni 2 a 7 dias Leite crú, fígado de boi, 

mariscos crús, água 

Escherichia coli patogênica 5 a 48 horas Diversos alimentos 

Escherichia coli  (enterohemorragica ou 
verotoxigênica) 

1 a 10 dias Hambúrguer, leite crú, 

embutidos, iogurte, alface, 

água 

Escherichia coli  (enteroinvasiva) ½ a 3 dias Saladas e outros alimentos 

não higienizados, água 

 
Escherichia coli  (enterotoxigênica) 

½ a 3 dias Saladas e outros alimentos 

sem tratamento adequado, 

queijos frescos, água 

 

 

 

 

IMPORTANTE : Alimentos não inspecionados ou mal conservados afetam diretamente 

sua saúde e seu bem-estar. Ao consumir alimento mal conservado ou preparado em 

condições inadequadas de higiene e saúde, você corre o risco de apresentar diversas 

doenças. 
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BOAS PRÁTICAS: 

O QUE SÃO E O QUE FAZER PARA APLICÁ-LAS? 
 
As Boas Práticas nada mais são do que Práticas de Higiene recomendadas para o 

Manuseio de Alimentos, tendo como objetivo a obtenção de produtos seguros. 

São práticas preventivas e incluem aspectos que vão desde a produção no campo até a 

mesa do consumidor final, passando pela industrialização, a distribuição e a 

comercialização. 

Veja a seguir os itens das Boas Práticas que devem ser adotados pelas empresas e que 

podem também ser praticados em nossa casa: 

• I. Higiene e comportamento pessoal (como higiene das mãos, uso de roupas protetoras 

e adequadas para se manipular alimentos) ; 

• II. Controle da saúde do manipulador; 

• III. Higiene do ambiente, das superfícies, utensílios e equipamentos (limpeza e 

higienização); 

• IV. Controle de pragas (examinar regularmente áreas internas e externas para 

detectar infestação de pragas, como baratas, ratos, entre outros ); 

• V. Qualidade da água (assegurar a qualidade da água, que deve ser potável para preparo 

de alimentos (como ingrediente), para fazer a limpeza, etc); 

• VI. Controle de matérias primas e fornecedores; 

• VII. Estrutura física da empresa e suas instalações (para  empresas que produzam e 

comercializam alimentos). 

 

I . HIGIENE E COMPORTAMENTO PESSOAL 
Todas as pessoas que manipulam alimentos devem ter cuidados com a higiene pessoal e 

aparência. Portanto, alguns hábitos e comportamentos devem ser praticados: 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Tomar banho diariamente e se enxugar com toalha limpa; 

Para evitar odores desagradáveis deve-se tomar banho com 

sabonete para retirar a gordura do corpo e utilizar, sempre, 

toalha limpa. 

Além disso, no nosso corpo e mãos podem estar presentes 

microrganismos que podem ser transferidos para os 

alimentos durante a manipulação. 

Por isso a importância do banho diário! 
 

 

Trocar de roupas diariamente; 

Não adianta tomar banho diariamente e utilizar a mesma roupa ! 

Usar roupas limpas é demonstração de higiene e asseio e evita-se qualquer 

contaminação nos alimentos que estão sendo manipulados. 

Para os clientes de uma empresa que fabrica ou manipula alimentos, isso é sinal de 

cuidado e preocupação com a segurança dos alimentos e com a saúde do consumidor. 
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Assim poderíamos estender pelos vários aspectos importantes na higiene e 

comportamento pessoal, fugindo o objetivo prático desta cartilha, e que podemos 

resumir na tabela abaixo, princípios que um dedicado manipulador de alimentos deve  

observar no seu local de trabalho. 

 

 

 

O FUNCIONÁRIO DEVE: O FUNCIONÁRIO NÃO DEVE: 

1 Tomar banho diariamente antes de ir 

para o trabalho, 

 1 Usar perfumes, creme nas mãos, 

 maquiagem, etc.;

     2 Lavar e secar bem os pés para 

evitar micoses; 

 2 Usar anéis, colares, pulseiras, relógios, 

 brincos, fitinhas, etc.;

      3 Escovar os dentes para se evitar 

cáries e perda dos mesmos; 

 3 Falar, tossir, cantar, espirrar sobre os 

 alimentos

4 Trocar o uniforme sempre que 

necessitar sendo obrigatório o mínimo de 

uma vez por dia; 

 

 4 Provar os alimentos com as mãos;

          5 Manter botas e sapatos 

limpos; 

       5 Usar capa/avental no banheiro;

 6 Sob a touca, bibico ou chapéu trazer 

os cabelos sempre bem presos, se 

necessário usar rede; 

6 Sentar-se em pisos externos e de 

 sanitários, com o uniforme de trabalho;

  7 Usar os aventais plásticos somente 

nas áreas de higienização; 

      7 Participar de jogos e brincadeiras 

com o uniforme, mesmo durante o horário 

 de almoço ou descanso;

        

8 Usar desodorante sem odor; 

    8 Mascar bala ou goma, palito fósforo 

ou outros materiais na área de 

 manipulação;

    9 Escovar os dentes após refeições 

bem como ao levantar-se e antes de 

dormir; 

     9 Experimentar alimentos com as mãos 

ou com o mesmo talher utilizado para 

 mexer;

     10 Lavar a cabeça com frequência e 

escovar bem os cabelos; 

  10 Enxugar o suor com a mão, pano ou 

 avental;

  11 Fazer as barbas diariamente; 

evitar bigodes e costeletas (se 

utilizados, devem ser: bem aparados, 

limpos e não exagerados); 

   

11 Usar unhas compridas e qualquer tipo de 

 esmalte;
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HIGIENE DAS MÃOS 

As mãos podem conter microrganismos que vêm da boca, nariz, superfícies sujas e 

fezes, que são provenientes da má higiene pessoal. 

Se as mãos estiverem sujas, os manipuladores podem transferir microrganismos 

patogênicos aos alimentos. 

 

 

 

VEJA AQUI O PASSO 

A PASSO DE COMO 

LAVAR AS MÃOS 

1. Molhe as mãos; 

2. Esfregue-as com 

sabão, tendo o cuidado 

para que as unhas e os 

espaços entre os dedos, 

também sejam limpos. 

Esfregue também a 

palma e o dorso das 

mãos. 

3. Enxágüe as mãos com 

água corrente retirando 

todo o sabão; 

4. Seque-as com toalha 

limpa ou papel próprio 

(papel toalha); 

5. Se quiser, esfregue 

uma pequena quantidade 

de álcool 70% ou álcool 

gel (também a 70%); 

6. Pronto! Suas mãos 

estão limpas de verdade 

e prontas para  

manipular os alimentos. 
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 ao chegar no trabalho e antes de iniciar as tarefas ; 

• ao iniciar um novo serviço ou trocar de atividade ; 

• depois de utilizar o sanitário, tossir, espirrar ou assoar o nariz ; 

• depois de usar panos ou materiais de limpeza ; 

• depois de recolher lixo ou outros resíduos ; 

• sempre que tocar em sacarias, caixas, garrafas, sapatos e etc. 

• depois de manusear alimentos crus ou não higienizados ; 

• antes de iniciar o manuseio de alimentos prontos ; 

• depois de tocar em alimentos estragados ; 

• depois de manusear dinheiro ; 

• depois de fumar (quando permitido e em local  apropriado). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O USO DE LUVAS NÃO ELIMINA A NECESSIDADE DE LAVAR 

AS MÃOS ! 

Regras básicas 
• Descartar as luvas sempre que: 

• For ao banheiro 

• Pegar no dinheiro 

 

EM CASO DE DÚVIDA QUANTO A 

HIGIENE SEMPRE LAVE AS MÃOS 

 

Fique atento: A Agência Nacional de Vigilância Sanitária 

proíbe o uso de álcool na forma líquida para prevenir a 

ocorrência de acidentes. 

Porém algumas empresas produtoras de álcool ainda conseguem 

vender devido a uma liminar. 

Nas empresas, o uso de álcool na forma de gel é para a anti-

sepsia. 

Pode ser utilizado com as mãos úmidas, deixando-as secar 

naturalmente. 

Já, em casa, a secagem das mãos deve ser feita em panos ou 

toalhas limpas com troca frequente. O uso de álcool em forma 

de gel é opcional. 
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• Recolher lixo 

• Manipular um alimento cru e depois manipular um alimento já cozido 

• Atender ao telefone 

• Abrir a geladeira 

• Tossir, espirrar ou assoar o nariz 

• Se pentear 
 

IMPORTANTE : As máscaras são utilizadas principalmente nas empresas que 

produzem ou preparam alimentos. São trocadas com maior ou menor frequência 

dependendo da qualidade das mesmas. 

A máscara torna-se úmida depois de 20 a 30 minutos de uso, agregando as fibras 

e permitindo a passagem de grande quantidade de microrganismos, além de se 

tornar desconfortável e provocar prurido, ocasionando maior contaminação das 

mãos decorrente do ato de coçar. 

 

II . CONTROLE DA SAÚDE DO MANIPULADOR 
A NR-7 estabelece a obrigatoriedade do Programa de Controle Médico de Saúde 

Ocupacional – PCMSO ( segundo a lei nº 6514 de 22 de dezembro de 1977, que altera o 

Capítulo V do Título II da CLT e a Portaria nº 24 de 29 de dezembro de 1994, da NR-7). 

O PCMSO tem o caráter  de prevenção, rastreamento e diagnóstico precoce dos agravos 

à saúde relacionados ao trabalho, além da constatação da existência de doenças 

profissionais ou danos irreversível à saúde do trabalhador. 

A saúde de quem manipula alimentos é condição importante para a qualidade dos mesmos. 

Desse modo, não devem manipular alimentos as pessoas que apresentarem : 

• Feridas e cortes nas mãos. A não ser que o manipulador esteja com luvas; 

As feridas, quando abertas são propensas a ter uma carga maior de estafilococus. 

• Infecções nos olhos ou na garganta, resfriados e gripes; 

A irritação nos olhos leva a produção de secreção e coceira (faz com que o manipulador 

se coce) e, irritação na garganta, resfriados e gripes podem fazer com que o 

manipulador tussa e espirre, às vezes não conseguindo evitar que isso aconteça enquanto 

ele está manipulando os alimentos, causando um risco para os mesmos. 

• Infecções pulmonares ou faringites; 

Da mesma forma, essas infecções podem provocar nos manipuladores tosse incontrolável. 

• Diarréias ou disenteria. 

Problemas de diarréia ou disenteria farão com que o manipulador vá muitas vezes ao 

banheiro e por isso, a chance de suas mãos estarem “carregando” coliformes fecais e 

salmonelas será muito maior. 

As empresas devem realizar exames frequentes em todos os manipuladores e, caso 

apresentem qualquer dos sintomas acima, devem ser remanejados para realizar outras 

tarefas até que apresentem melhora. 

Recomenda-se que a periodicidade dos exames médico-laboratoriais seja anual ( menores 

de 18 anos e maiores de 45 anos e bianual entre 18 e 45 anos). O exame médico 

periódico será para os trabalhadores expostos a riscos ou situações que desencadeiam 

ou agravam as doenças ocupacionais. 
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Faça exame médico anualmente e sempre que apresentar sintomas de qualquer 

enfermidade. Os atestados ( ASO – Atestados de Saúde Ocupacional) deverão ser 

acompanhados dos seguintes laudos laboratoriais: hemograma, coprocultura e 

coproparasitológico. 

Esses exames (avaliação clínica e a critérios médicos adotados pelo profissional 

responsável) são importantes para todos aqueles que manipulam alimentos, desde os 

funcionários de empresas que fabricam alimentos, até os funcionários de restaurantes, 

lanchonetes, bares, padarias, açougues, peixarias, supermercados e até mesmo aqueles 

que produzem os alimentos em casa para que sejam comercializados nas ruas 

(vendedores ambulantes) ou em mercadinhos ou para festas e eventos. 

IMPORTANTE: Nas empresas os funcionários devem comunicar aos 

supervisores sempre que tiverem algum problema, principalmente diarreia e 

vômito. 
 

III. HIGIENE DO AMBIENTE, DAS SUPERFÍCIES, 

UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS 
O ambiente de trabalho deve estar sempre higienizado e, tudo aquilo que entra em 

contato com os alimentos deve ser mantido higienizado também. Todo o ambiente de uma 

empresa que produz ou manipula alimentos deve estar sempre limpo. 

Aí inclui-se a nossa casa. 
Limpar e desinfetar os utensílios, equipamentos e mesas, previne que microrganismos 

prejudiciais contaminem os alimentos. 

 
 

As bactérias se multiplicam em resíduos que permanecem nos utensílios, equipamentos e 

no ambiente de trabalho, contaminando os alimentos ali produzidos. Portanto, higiene é 

fundamental. 

A higiene começa na organização. Reserve um lugar para cada coisa e evite manter nas 

áreas de preparo ou de estoque de alimentos: 

• Plantas; 

• Enfeites; 

• Objetos estranhos à atividade; 

• Equipamentos e utensílios que não estão sendo usados. 

Importante: Remover o lixo diariamente, 

quantas vezes for necessário, em recipientes 

apropriados, devidamente tampados e 

ensacados para evitar a entrada de insetos, 

roedores e outros animais. Os restos de 

alimentos e o lixo são focos de 

contaminação. Quando acumulados, atraem 

insetos (moscas, baratas, formigas) e ratos, 

que provocam doenças por carregarem 

microrganismos nas patas e no corpo. 
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Não coloque equipamentos e utensílios higienizados diretamente sobre o piso. Higienize 

utensílios e equipamentos, seguindo o processo: 

• Retire sempre os restos de comida e gordura dos utensílios, para evitar o entupimento 

e mau cheiro da pia ; 

• Lave com água e detergente neutro; 

• Enxágue; 

• Desinfete (higienizar com hipoclorito de sódio (1 colher de sopa de hipoclorito para 1 

litro de água) ; 

• Deixe secar naturalmente ou utilize pano descartável (guardar utensílios como panelas, 

copos e xícaras com a base para cima, evitando o contato da parte interna com poeira e 

insetos). 

A desinfecção poderá ser feita com água quente a, no mínimo, 80º C por 15 minutos ou 

pelo uso de desinfetantes apropriados. As máquinas de lavar louças devem atingir as 

temperaturas de 55 a 65º C na lavagem e de 80 a 90º C no enxágue, ou conforme 

recomendação do fabricante. 

Os equipamentos devem ser desmontados cuidadosamente antes da higienização, 

submetendo cada peça aos mesmos cuidados dispensados aos utensílios. 

Em equipamentos de preparações onde os ingredientes são predominantemente secos, é 

possível utilizar o sistema de limpeza a seco. Ele consiste na retirada dos resíduos 

através de métodos físicos da seguinte forma: 

• Desmonte o equipamento; 

• Remova a sujeira aderida com o auxílio de escovas de cerdas sintéticas de dureza 

adequada à superfície; 

• Aspire a sujeira ou utilize outro método seguro. O uso de ar comprimido não é 

recomendado para esta operação. 

Não utilize escovas de metal e lã de aço na limpeza de equipamentos e utensílios. Não 

faça varredura a seco, a poeira pode contaminar.  
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FREQÜÊNCIA DE HIGIENIZAÇÃO 

 
     FREQUÊNCIA 

 

TIPO 

    iário Diário De acordo com 

a necessidade 

ou com 

regulamentação 

específica 
Pisos, ralos, áreas de 

produção e lavagem, 

lavatórios, sanitários, 

mobiliário, recipiente 

de lixo  

 

 

X 

      

Equipamentos, 

utensílios, superfícies 

de manipulação, 

saboneteiras 

  

X 

     

Paredes, portas, 

janelas, prateleiras, 

coifas, geladeira, 

câmaras 

   

 

X 

    

Estoque, estrados, 

congeladores     

X 

   

Luminárias, 

interruptores, 

tomadas elétricas, 

telas 

     

X 

  

Reservatório de 

água      X  

Tetos, forros, 

caixas de gordura, 

filtro de ar 

condicionado, 

tubos de ar 

       

 

X 
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Não é permitido o uso de serragem ou qualquer outra substância nos pisos, 

pois contaminam o ambiente, além de causar doenças alérgicas e 

respiratórias. 
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MANIPULADOR CONSCIENTE SABE QUE UMA BOA APRESENTAÇÃO É 

IMPORTANTE PARA O SEU TRABALHO ! 

LEMBRE-SE QUE O UNIFORME DEVERÁ SER COMPOSTO DE: 

CALÇA COMPRIDA 

SAPATO FECHADO 

TOUCA 

JALECO OU AVENTAL 

UNIFORME DEVE SER DE COR CLARA 

 

 

 

Tenho que cuidar da minha saúde para 

manter as minhas criações culinárias isentas 

de contaminação e assim não prejudicarei 

nenhum consumidor  que frequenta o meu 

local de trabalho . . . Saúde ! ! ! 
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NO PRÓXIMO VOLUME II continuação 

BOAS PRÁTICAS: 

O QUE SÃO E O QUE FAZER PARA APLICÁ-LAS? 
 

As Boas Práticas nada mais são do que Práticas de Higiene recomendadas para o 

Manuseio de Alimentos, tendo como objetivo a obtenção de produtos seguros. 

São práticas preventivas e incluem aspectos que vão desde a produção no campo até a 

mesa do consumidor final, passando pela industrialização, a distribuição e a 

comercialização. 

Veja a seguir os itens das Boas Práticas que devem ser adotados pelas empresas e que 

podem também ser praticados em nossa casa: 

• IV. Controle de pragas (examinar regularmente áreas internas e externas para 

detectar infestação de pragas, como baratas, ratos, entre outros ); 

• V. Qualidade da água (assegurar a qualidade da água, que deve ser potável para preparo 

de alimentos (como ingrediente), para fazer a limpeza, etc); 

• VI. Controle de matérias primas e fornecedores; 

• VII. Estrutura física da empresa e suas instalações (para  empresas que produzam e 

comercializam alimentos). 
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Contaminação 

Microorganimos 

Boas Práticas 

• I. Higiene e comportamento pessoal (como higiene das mãos, uso de roupas 

protetoras e adequadas para se manipular alimentos) ;  

• II. Controle da saúde do manipulador;  

• III. Higiene do ambiente, das superfícies, utensílios e equipamentos 

(limpeza e higienização).  
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