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Introdução 
 
A saúde é direito de todos e dever do Estado. Controlar os fatores de risco que podem 

levar à transmissão de doenças e executar ações que possam eliminar, diminuir ou 

prevenir estes riscos são atribuições da Vigilância Sanitária. Ela tem a responsabilidade 

de intervir nos problemas sanitários decorrentes do meio ambiente, da produção e 

circulação de produtos e da prestação de serviços de interesse à saúde (Lei nº 8.080/90 

– Regulamenta o Sistema Único de Saúde). 

Os produtos que são usados ou consumidos pelas pessoas e podem afetar sua saúde 

devem ser fiscalizados pelo poder público. Assim, alimentos, águas, bebidas, 

medicamentos, cosméticos e produtos de higiene têm de ser controlados na sua 

produção, nas condições de comercialização, no seu armazenamento, no seu transporte 

etc.. Para todas essas etapas, existem normas, leis, decretos, resoluções e padrões 

elaborados pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária, em nível federal, e pelas 

vigilâncias sanitárias  estadual e municipal. 

Eles devem ser seguidos, de modo a evitar que esses produtos se tornem prejudiciais à 

saúde ao serem usados ou consumidos. 

Os alimentos são produtos especialmente importantes para a saúde, pois mantêm a vida 

e a energia das pessoas. Quando são elaborados a partir de matéria prima  animal ou 

vegetal, estão sujeitos a sofrer fermentação ou apodrecimento. As temperaturas 

determinadas para conservação dos alimentos evitam que eles se deteriorem ao serem 

armazenados. 

Os alimentos e água podem também estar contaminados, isto é, veicular  micróbios ou 

parasitas que provocam danos à saúde de seres humanos e animais. 

A prevenção da contaminação ou deterioração dos alimentos só é possível se eles forem 

controlados, desde quando são produzidos até sua comercialização, seu transporte e seu 

consumo, tanto nas casas quanto nos estabelecimentos. As condições adequadas de 

higiene garantem que eles não entrarão em contato com elementos (tais como: fezes, 

solo, poeira, mãos, embalagens, insetos, roedores, superfícies e utensílios) que podem 

ter micróbios causadores de doenças. 

A não contaminação da água de consumo dependerá das condições em que ela é captada 

na fonte, distribuída pelos canos e ou tubos que vão para as construções e como é 

utilizada e consumida pelas pessoas. As condições adequadas de saneamento básico 

garantem água potável até a casa ou outros pontos de consumo, e possibilita a higiene 

nos locais. 

É possível observar quando os alimentos estão deteriorados ou sujos, porque há 

alteração de cheiro, cor, sabor, consistência ou presença de elementos estranhos. 

Entretanto, alimentos ou água podem estar aparentemente inalterados e, ainda assim, 

veicular micróbios que causam doenças. Nesses casos, é preciso analisá-los em 

laboratório para identificar esses micróbios presentes. 

A água e alimentos contaminados, ao serem ingeridos, veiculam micróbios que podem 

causar diarréias, disenterias (diarréia com sangue), febre tifóide, hepatite A, cólera, 

verminoses, e levar a quadros clínicos leves ou graves. Em crianças pequenas, idosos e 

pessoas já com outras doenças, há risco de se tornarem mais perigosos. 
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As diarréias agudas levam à grande perda de líquido em crianças pequenas, causando 

desidratação e morte se não forem devidamente tratadas. 

As toxinfecções alimentares provocam também intenso mal-estar, prostração, tontura, 

cólicas abdominais, enjôo, vômitos e, em alguns casos, febre. 

Dentre as verminoses, a lombriga pode causar obstrução intestinal. A neurocisticercose 

ocorre quando os ovos da Tênia, (também conhecida como solitária), ao serem ingeridos, 

vão para o cérebro provocando epilepsia (convulsões) ou outros problemas neurológicos. 

Carnes suínas consumidas mal cozidas podem transmitir a toxoplasmose que, em alguns 

casos, causa problemas visuais ou cegueira. 

Assim, é importante que o consumidor esteja informado sobre os riscos e situações que 

podem contaminar a água e os alimentos, bem como perceber se esses estão estragados, 

seja na hora de comprá-los ou consumi-los.  

Estas informações são fundamentais para a proteção das pessoas, já que, ao perceberem 

que estão sendo lesadas durante a compra ou a ingestão de produtos inadequados ou de 

risco, poderão encaminhar denúncias aos órgãos competentes (Secretarias de Saúde, 

Vigilância Sanitária), para que sejam tomadas as medidas de controle. 

O objetivo desta Cartilha é orientar o consumidor / manipulador quanto a essas 

questões, diminuindo o risco de doenças,  as condições adequadas de higiene e as 

condições dos produtos “in natura”, dos alimentos prontos para consumo, assim como os 

cuidados com água e alimentos nos domicílios. 

Às vezes, os alimentos comprados estão adequados, mas se contaminam ao serem 

preparados quando, por problemas de higiene, entram em contato com moscas e baratas, 

ou mãos não higienizadas, superfícies e utensílios que estejam com micróbios causadores 

de doenças. 

Guardar, manipular e preparar os alimentos de forma correta evitam que sejam 

contaminados seja em um estabelecimento comercial ou na sua casa. 

Além disso, insetos e roedores que se proliferam em áreas urbanas são atraídos para 

locais com alimentos armazenados inadequadamente ou onde seus restos se acumulam. 

É importante observar ainda que os estabelecimentos de gêneros alimentícios são 

impedidos de devolver ao ambiente  águas servidas sem nenhum tipo de tratamento, de 

eliminar gases, fuligem ou outros resíduos que venham prejudicar as condições de saúde 

da população, ou mesmo abandonar resíduos sólidos (lixo) sem o devido cuidado no seu 

acondicionamento. 

Dessa maneira, o consumidor pode atuar, denunciando junto aos órgãos competentes 

ações que possam comprometer a preservação do ambiente e a saúde dos cidadãos. 
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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. 

 

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. 

A aplicação das Boas Práticas em uma empresa seja indústria ou comércio, ou até no 

campo, permite a obtenção de produtos com maior qualidade e com segurança. 

Consequentemente, a empresa terá uma redução nos desperdícios, redução no custo de 

produção, redução do número de reclamações dos clientes, além de um ambiente de 

trabalho mais agradável, limpo e livre de riscos para os manipuladores. 

As Boas Práticas são práticas internacionais, utilizadas em quase todos os países do 

mundo e têm com base o Codex Alimentarius (indicado em 1994 como referência pela 

Organização Mundial do Comércio –OMC ). 

A aplicação do Sistema APPCC - Análise de Perigos e Pontos Críticos de Controle 

(adotado em 1993 pela Comissão Codex Alimentarius) tem como pré-requisito a 

aplicação das Boas Práticas. 

É interessante pontuarmos aqui o significado das boas práticas e do Sistema de Análise 

de Perigos e Pontos Críticos de Controle (APPCC) neste processo. 

No contexto de produtos alimentícios, boas práticas constituem pré-requisitos 

higiênico-sanitários para qualquer sistema que tenha como objetivo alcançar a inocuidade 

dos alimentos, inclusive o Sistema de Análise de Perigos e Pontos Críticos de Controle 

(APPCC). A denominação das boas práticas varia um pouco na dependência do tipo de 

setor envolvido. 

As boas práticas a que nos referimos estão diretamente relacionadas aos procedimentos 

higiênico-sanitários exigíveis como prática e como documentação do estabelecimento, 

determinados por várias normas governamentais, como: Portaria nº 326/1997 da 

Secretaria de Vigilância Sanitária do Ministério da Saúde, Resoluções de Diretoria 

Colegiada/RDC nº 275/2002 15 e nº 216/2004 da Anvisa-MS. 

 

BOAS PRÁTICAS utilizando APPCC 
 

O APPCC, ou (Hazard  Analysis  and  Critical  Control Point  - Haccp), como é 

conhecido fora do Brasil, é uma ferramenta com características preventivas, baseada na 

identificação e no controle de perigos de natureza biológica, química ou física, 

relacionados à saúde do consumidor, em etapas específicas no processo de preparo dos 

alimentos, denominadas pontos críticos de controle (PCC), com o objetivo de evitá-los, 

eliminá-los ou reduzi-los a níveis toleráveis pelo organismo humano.  
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O Sistema de APPCC efetivamente parece surgir 

no Brasil a partir de documento do Codex 
Alimentarius, comissão criada em 1961 pela 

FAO/OMS, com o objetivo de implementar um 

programa de padrões para alimentos capaz de 

proteger a saúde do consumidor e regulamentar as 

práticas de comércio de alimentos. 

 
 

 

 

O SISTEMA HACCP  
Hazard  Analysis  and  Critical  Control Point     
 

O sistema HACCP é um sistema pró - ativo que se 

baseia na prevenção de problemas relativos a 

segurança e salubridade dos alimentos produzidos. 

De um modo simplificado, pode-se dizer que o 

sistema HACCP identifica os perigos específicos no 

decorrer de todas as etapas de produção, 

transformação e distribuição, desde a matéria-

prima até à obtenção do produto final, define as 

medidas preventivas para minimizar a ocorrência 

dos mesmos e estabelece medidas efetivas para os 

controlar. 

É um sistema de caráter preventivo, porque permite detectar potenciais problemas de 

segurança alimentar antes da sua ocorrência, ou no momento em que ocorrem, aplicando 

medidas corretivas imediatas e evitando assim que seja afetadas a segurança do produto 

final e a saúde do consumidor. 

Uma vez que o sistema HACCP é uma referência a nível internacional, a sua aplicação 

permite uma harmonização das condutas de segurança alimentar, contribuindo para um 

aumento na segurança e confiança do consumidor. 

 

A segurança de 
alimentos está 
diretamente 
relacionada à 
possibilidade de 
sua contaminação 
física, química ou 
biológica, 
provocando as 
doenças de origem 
alimentar (DOA) – 
também 
denominadas 
doenças 
transmitidas 
por alimentos 
(DTA), ou 
enfermidades 
transmitidas por 
alimentos (ETA) na 
dependência 
da origem do 
documento sani-
tário de origem. 

Eu sou um 

perigo ! ! ! 
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PRINCÍPIOS DO SISTEMA HACCP (APPCC)  

O sistema HACCP baseia-se em sete princípios que devem ser considerados na sua 

aplicação prática: 

 1º PRINCÍPIO : Identificação de quaisquer perigos que devam ser evitados, 

eliminados ou reduzidos para níveis aceitáveis; 

 2º PRINCÍPIO : Identificação dos pontos críticos de controle na fase ou fases 

em que o controle é essencial para evitar ou eliminar um risco ou para o reduzir 

para níveis aceitáveis; 

 3º PRINCÍPIO : Estabelecimento de limites críticos em pontos críticos de 

controle, que separem a aceitabilidade da não aceitabilidade com vista à 

prevenção, eliminação ou redução dos riscos identificados; 

 4º PRINCÍPIO : Estabelecimento e aplicação de processos eficazes de vigilância 

em pontos críticos de controle; 

 5º PRINCÍPIO : Estabelecimento de medidas corretivas quando a vigilância 

indicar que um ponto crítico de controle não se encontra sob controle; 

 6º PRINCÍPIO : Estabelecimento de processos, a efetuar regularmente, para 

verificar que as medidas referidas do 1º ao 5º Princípio funcionam eficazmente; 

 7º PRINCÍPIO : Elaboração de documentos e registros adequados à natureza e 

dimensão das empresas, a fim de demonstrar a aplicação eficaz das medidas 

referidas do 1º ao 6º Princípio. 

Sempre que seja efetuadas qualquer alteração nos produtos, no processo, ou em 

qualquer fase da produção, os operadores das empresas do sector alimentar devem 

proceder a uma revisão do processo e introduzirem as alterações necessárias. 

 

 

 

O Sistema de Análise 

de Perigos e Pontos 

Críticos de Controle foi 

desenvolvido para 

garantir a produção de 

alimentos seguros à 

saúde do Consumidor. 
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OBJETIVOS DO APPCC 

 
O Sistema tem enfoque na prevenção do problema e não na inspeção final do produto. 

O Sistema APPCC permite comprovar através de documentação técnica apropriada, que 

determinado processo produtivo/manipulação é seguro. 

A análise de perigos é um procedimento lógico e racional para levantar os perigos e 

avaliar os seus riscos associados com a produção, elaboração, distribuição e consumo de 

alimentos. 

Esta análise considera as matérias-primas, os ingredientes, as etapas do processamento, 

o pessoal envolvido e possíveis abusos no ambiente do distribuidor e do consumidor. 
 

COMO PREVENIR A CONTAMINAÇÃO  

É realizada diretamente no ambiente de produção, sendo individual para cada caso. Isto 

é, ainda não há como realizar uma análise de riscos à distância. Cada processo é tratado 

individualmente, sendo necessária a observação direta do funcionamento da cadeia 

produtiva. Para prevenir a contaminação, é necessário identificar os perigos e riscos e 

elaborar seu Plano APPCC. 

CONCEITO DE PERIGO E RISCO 

 
PERIGO poderá ser potencial, embora presente ou possível, o seu RISCO poderá ser 

baixo, dada a tecnologia (medidas preventivas) empregada na empresa em questão. 

Por exemplo, Salmonella (um gênero de bactéria) será sempre um perigo em produtos de 

origem animal, mas o risco poderá ser baixo, médio ou alto no produto de uma 

determinada indústria ou unidade de processamento, dada a tecnologia empregada, 

treinamento dos colaboradores e atuação da liderança na rotina. 

 

PRÉ-REQUISITOS PARA IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA APPCC 

 
Boas Práticas de Fabricação implantadas e seu procedimento padrão de higiene  

operacional (PPHO) em constante execução, nos seus itens : 

• projetos de prédios e instalações 

• limpeza e conservação de instalações hidráulicas 

• programa de qualidade da água 

• recebimento de matérias-primas e estocagem 

• qualidade da matéria-prima e ingredientes 

• higiene pessoal e corporal 

• controle de pragas 

• projeto de equipamentos 

• manutenção preventiva dos equipamentos 

• calibração dos instrumentos 

• treinamentos periódicos com os funcionários 
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               LEMBRE-SE : 

         PROCEDIMENTO PADRÃO DE  

        HIGIENE OPERACIONAL (PPHO) 
• potabilidade da água ; 

• higiene das superfícies de contato com o  

  Produto ; 

• higiene pessoal ; 

• proteção contra contaminação/adulteração do  

  Produto ; 

• estocagem e identificação adequada de  

  produtos tóxicos ; 

• saúde dos manipuladores. 

 

 

 

 

 

 

 

LEMBRETE 1 

A segurança dos alimentos 

está diretamente 

relacionada a presença de 

perigos  identificados 

durante o processo de 

produção dos mesmos. 
 

LEMBRETE 2 

A segurança dos alimentos 

está diretamente 

relacionada a presença de 

perigos  identificados 

durante o processo de 

produção dos mesmos. 
 

LEMBRE-SE ! 

NENHUM 

PROCESSAMENTO, 

POR MELHOR QUE 

SEJA PODERÁ 

TRANSFORMAR 

UMA MATÉRIA-

PRIMA DE MÁ 

QUALIDADE EM 

PRODUTO DE BOA 

QUALIDADE. 
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BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO 

As Boas Práticas de Fabricação são normas e procedimentos técnico-sanitários 

que garantem a produção de alimentos seguros. Nos estabelecimentos comerciais 

ou industriais de alimentos as boas práticas devem ser aplicadas a todo o fluxo 

de produção alimentar, desde a aquisição da matéria prima até o consumo. 

 

1. AQUISIÇÃO 

Adquira produtos de boa procedência, selecione o seu fornecedor, certifique-se 

que ele adota as Boas Práticas de Fabricação. Mantenha um cadastro atualizado 

de fornecedores. 

 

2. RECEBIMENTO 

Receba os alimentos em área protegida de chuva, sol e poeira. Ao receber um 

produto observe: 

• se a condição de higiene e manutenção do veículo que o transporta é adequada; 

• se o entregador está com uniforme limpo e adequado; 

• se a quantidade entregue está de acordo com a solicitada; 

• se a validade e as características do produto como cor, sabor, cheiro, aparência 

e textura estão adequados; 

• se a embalagem está íntegra, limpa e de acordo com as características do 

produto. Não aceite produtos em embalagens como jornais, ou materiais 

reciclados; 

• se a temperatura do alimento está de acordo com a recomendada no rótulo e/ou 

adequada para seu transporte (vide tabela de temperatura no item 3 na pág. 11).  

Anote em planilha própria a temperatura do alimento no recebimento; 

• se o rótulo contém todas as informações necessárias (vide item 7.1 na pág. 18 

 

3. TRANSPORTE 

Alimentos devem ser transportados em veículos e em condições que garantam a 

sua qualidade: 

• o transporte deverá ser feito em compartimento que o separe de substâncias 

que possam contaminá-lo; 

• as operações de carga e descarga não devem danificar o produto; 

• os veículos deverão ser fechados quando do transporte de alimentos crus ou 

prontos ; 

• as temperaturas deverão ser adequadas para cada tipo de alimento. A tabela a 

seguir apresenta as temperaturas de transporte de acordo com as 

características dos produtos. 

Produto Temperatura 
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CONGELADOS -18ºC ou até -12º C 

REFRIGERADOS até 10º C 

PESCADOS até 3ºC 

CARNES até 7º C 

QUENTES no mínimo 60º C 

Observe a temperatura acima ou aquela recomendada pelo fabricante, constante 

do rótulo do produto. 

 

4. ARMAZENAMENTO 

Caixas de madeira utilizadas no transporte de alimentos não devem entrar nas 

áreas de armazenamento e preparo. 

Armazene produtos de limpeza, higiene, perfumaria e material químico 

separadamente dos alimentos e de embalagens. 

Disponha os produtos de acordo com a data de vencimento ou de recebimento, 

para que sejam utilizados primeiro os de menor prazo ou os recebidos há mais 

tempo. Utilize o sistema PEPS: primeiro que entra-primeiro que sai, ou o PVPS: 

primeiro que vence-primeiro que sai. 

Produtos para devolução ou descarte devem ser armazenados em local 

identificado e separado. Estes produtos devem estar bem acondicionados para 

não contaminar os demais alimentos. 

 
4.1. ESTOQUE SECO 

Características estruturais: 

• o ambiente dever ser bem ventilado, livre de umidade ou calor excessivo; 

• mantenha o local bem higienizado, livre de entulhos e materiais tóxicos; 

• nas despensas, as prateleiras deverão ser de material liso, resistente e 

impermeável e de fácil higienização. 

No armazenamento os alimentos devem: 

• ser dispostos de forma organizada, separados por grupos, observando o 

empilhamento máximo recomendado pelo fabricante para cada produto ; 

• dispostos longe do piso, sobre estrados móveis ou, se fixos, com altura mínima 

de 25 cm ; 

• obedecer o afastamento entre pilhas e paredes de no mínimo 40 cm e de 60 cm 

do forro, nos ambientes caracterizados como depósito (onde são utilizados 

paletes, estrados, gaiolas e similares) ; 

• nas despensas observe a distância de 10 cm da parede, 25 cm do piso e 60 cm 

do forro ; 

 

4.2. TEMPERATURA CONTROLADA – ALIMENTOS PERECÍVEIS 

a) Todo alimento perecível deve ser estocado em equipamentos de 

refrigeração ou congelamento. 
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b) Para garantir a perfeita circulação do ar frio, os alimentos devem ser 

mantidos distantes entre si e das paredes dos equipamentos. 

c) Não estoque alimentos sob condensadores ou evaporadores nas câmaras 

frias. 

d) Regule os equipamentos de acordo com o recomendado para o alimento que 

necessite de menor temperatura (vide temperaturas no item 4.2.1 pág. 13). 

e) Caixas de papelão só devem permanecer em equipamentos de refrigeração 

e congelamento em local separado e delimitado, ou em equipamentos 

exclusivos para estas embalagens. 

f) As caixas não deverão apresentar sinais de umidade e emboloramento 

(presença de mfo). 

g) Alimentos crus, hortifruti, produtos minimamente processados e aqueles 

que exalam odor ou liberam líquidos deverão ser armazenados em 

equipamentos diferentes daqueles que já sofreram cozimento.  

Na impossibilidade, respeite a seguinte disposição no equipamento de frio: 

• parte superior: alimentos prontos para consumo; 

• meio: alimentos semi prontos ou pré preparados; 

• parte inferior: alimentos crus, separados entre si e dos demais 

produtos. 

h) Nos equipamentos para congelamento poderão  ser  estocados  alimentos 

de diferentes  gêneros  , desde que sejam embalados, identificados, 

separados e dispostos em grupos, sempre respeitando as linhas de carga. 

i) NÃO DESLIGUE OS EQUIPAMENTOS COM O OBJETIVO DE 

ECONOMIZAR ENERGIA. ESTE PROCEDIMENTO NÃO É EFETIVO E 

COLOCA OS ALIMENTOS EM RISCO. 

j) Controle periodicamente a temperatura dos alimentos armazenados, 

anotando os resultado em planilha própria. 

k) Lembre-se que o não descongelamento periódico e a falta de limpeza dos 

equipamentos de frio interferem na manutenção da temperatura. As 

alterações de fornecimento de energia também alteram as condições dos 

alimentos, fique atento ! 
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4.2.1. Temperatura de Armazenamento 

As tabelas A e B apresentam as temperaturas e os prazos de conservação 

segundo o tipo de alimento: 

 

TABELA I : REFRIGERAÇÃO 
ALIMENTOS TEMPERATURA TEMPO 

FRUTAS E 

HORTALIÇAS 

 

ATÉ 10ºC 

 

POR 72 H 

 

 

FRIOS E LATICÍNIOS 

MANIPULADOS 

 

ATÉ 8ºC 

 

ATÉ 8ºC POR 24 H OU 

ATÉ 6ºC POR 48 H OU 

ATÉ 4ºC POR 72 H 

 

CARNES, AVES E SEUS 

PRODUTOS     

MANIPULADOS CRUS. 

 

ATÉ 4ºC 

 

POR 72 H 

 

PESCADO CRU. 

 

ATÉ 2ºC 

 

POR 24 H 

 

ALIMENTOS COZIDOS ATÉ 4ºC POR 72 H 

 

PESCADO COZIDO 

 

ATÉ 4ºC 

 

POR 24 H 

 

 

SOBREMESAS 

ATÉ 8ºC 

ATÉ 6ºC 

ATÉ 4ºC 

24 H OU 

POR 48 H OU 

POR 72 H 

 

 

4.2.2. Pré-Requisitos do Sistema HACCP   

Para que um sistema de HACCP seja efetivamente implementado, e funcione de forma 

eficaz, é necessário o cumprimento de pré-requisitos. 

Os pré-requisitos são necessários para o controlo dos perigos inerentes ao estado de 

conservação das infra-estruturas, aos utensílios e aos colaboradores. Ou seja, os pré 

requisitos devem assegurar condições de base, em termos ambientais e de operação, 

adequadas para a produção de alimentos seguros. 

A satisfação dos pré requisitos permite implementar um sistema HACCP de acordo com 

os sete princípios apresentados anteriormente. 
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Resumindo o Sistema APPCC se baseia na identificação e no controle de perigos de 

natureza biológica, física ou química, relacionados com a saúde do consumidor, em pontos 

específicos do preparo dos alimentos. 

Esses pontos ou etapas do preparo de alimentos são os chamados pontos críticos de 

controle, ou seja, são as etapas que temos que tomar maior cuidado, para prevenir os 

perigos ou eliminá-los ou reduzí-los a níveis seguros. 

O SISTEMA APPCC AJUDA A: 
• Identificar os alimentos e os procedimentos que podem provocar doenças de origem 

alimentar ; 

• Desenvolver procedimentos que reduzam o risco de um surto de doença transmitida 

por alimentos ; 

• Monitorar os procedimentos para conservar os alimentos seguros e, 

• Verificar se o alimento servido é efetivamente seguro. 
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Puxa , como fica difícil sobreviver quando o 

manipulador de alimentos sabe higienizar e 

desinfetar corretamente as bancadas e utensílios 

que tem contato direto com o alimento ! 
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NA PRÓXIMA CARTILHA IV 

PROCESSOS DE PRODUÇÃO E MANIPULAÇÃO DE ALIMENTOS: 

POR ONDE COMEÇAR E QUE CUIDADOS DEVEM SER 

TOMADOS 

 
Nas cartilhas anteriores você aprendeu o que são as Boas Práticas e como fazer 

para aplicá-las no ambiente de trabalho, seja na empresa que produz ou manipula 

alimentos, seja em sua casa, onde os alimentos são produzidos para o consumo de 

sua família ou até para serem comercializados na rua, através dos vendedores 

ambulantes de alimentos. 

A partir desta, serão tratados os aspectos de preparação de um alimento, desde 

o momento da compra das matérias primas, passando pelo recebimento das 

mesmas pelos estabelecimentos que processam ou manipulam um alimento, como 

fazer para ter um correto armazenamento, as etapas de pré-preparo (por 

exemplo a higienização de hortifrutigranjeiros ou o dessalgue das partes para 

preparação de uma feijoada), preparo, congelamento, descongelamento, 

refrigeração até o momento em que o alimento é entregue para o consumo, seja 

para o consumidor do seu estabelecimento, seja para a sua família. 

Para a obtenção de alimentos com qualidade e seguros, é importante que os 

critérios mínimos estabelecidos sejam cumpridos em todas as etapas produtivas. 

Todas as etapas, do recebimento à distribuição, que serão abordadas são muito 

importantes e devem ser controladas para se garantir alimentos seguros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

VER NO VOLUME I 

Contaminação 

Microrganismos 

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). 

 

VER NO VOLUME II 

• 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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