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BOAS PRÁTICAS EM SERVIÇO DE 
ALIMENTAÇÃO 

PREFEITURA  MUNICIPAL DE LINS

DIVISÃO DE NUTRIÇÃO 

VOCÊ FOI ESCOLHIDO POR DEUS!

MÃOS ABENÇOADAS!

VOCÊ SABE POR QUE?

Este alimento vai proporcionar energia para vida.
Quem produz este alimento até chegar ao 
consumo dos alunos com segurança e qualidade.
é o manipulador de alimentos.
Sua participação é essencial neste processo.

QUEM É O MANIPULADOR DE ALIMENTOS?

Todas as pessoas que trabalham com alimentação
são consideradas “manipuladores de Alimentos”,
É a pessoa que lava, descasca, corta, ou seja,
prepara os alimentos.
Portanto vocês são responsáveis para garantir a
segurança alimentar do aluno.

TUDO DEPENDE DE VOCÊ!
FAÇA SUA PARTE!

PREPARAÇÃO DE ALIMENTOS SEGUROS

Todos os manipuladores precisam conhecer
informações sobre boas práticas de higiene
para que possa garantir a qualidade e evitar a
ocorrência de doenças provocadas pelo
consumo de alimentos contaminados.

ALIMENTO SEGURO

É  uma obrigatoriedade da Legislação 
Brasileira. Devemos cumprir a Lei.

RDC 216 (Lei Federal) e CVS 5/13 (Lei 
Estadual – São Paulo)
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O QUE SÃO BOAS PRÁTICAS
EM SERVIÇOS DE   
ALIMENTAÇÃO?

São práticas de higiene que devem ser 
obedecidas  desde a escolha e compra dos 
produtos a serem utilizados no preparo do 
alimento até a  distribuição para o consumidor. 

O objetivo das Boas Práticas é evitar a 
ocorrência de doenças provocadas pelo 
consumo de alimentos contaminados.

Normalmente,  os parasitas,  as substâncias 
tóxicas e os micróbios  prejudiciais à saúde 
entram em contato com o alimento durante a 
manipulação e preparo. 
Esse processo é conhecido como 
contaminação.

O que é contaminação?

Normalmente, os parasitas, as substâncias tóxicas e os
micróbios prejudiciais à saúde entram em contato com o
alimento durante a manipulação e preparo. Esse processo
é conhecido como contaminação. A maioria das DTAs
(Doenças transmissíveis por Alimentos) está associada à
contaminação de alimentos por micróbios prejudiciais à
saúde.

O que são doenças Transmitidas por alimentos?

São doenças provocadas pelo consumo de alimentos que
correm quando micróbios prejudiciais à saúde, parasitas
ou substâncias tóxicas estão presentes no alimento.
E quais são estas bactérias que transmitem as DTAs?
• Salmonella
• Shigella
• Escherichia Coli
• Listeria
• Clostridium
• Bacillus cereus

Onde estão os Micróbios?

Quando os micróbios se multiplicam nos alimentos?

Os micróbios multiplicam-se nos alimentos 
quando encontram condições ideais de 

nutrientes, umidade e temperatura.

AS BOAS PRÁTICAS
GARANTEM A PRODUÇÃO
DE ALIMENTOS SEGUROS

O QUE É UM
ALIMENTO SEGURO?

ALIMENTO SEM PERIGOS

NÃO CAUSA PREJUÍZO À SAÚDE DE 
QUEM COME
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Quando o   alimento 
é contaminado?

Quando o homem passa para o alimento os microorganismos 
que carrega no corpo

TODAS AS PESSOAS CARREGAM EM SEU 
CORPO MICROORGANISMOS

MICRORGANISMOS  

São seres muitos pequenos 
que não são vistos a olho nu

COMO ELES CRESCEM E SE MULTIPLICAM ??

Além disso o ambiente também pode 
contribuir para a contaminação dos 
alimentos

LOCAL DE 
ARMAZENAMENTO

ANIMAIS 
HIGIENE NO AMBIENTE 
DE TRABALHO 

UTENSÍLIOS  TEMPERATURA   

O AR

POEIRA

UMIDADE

O QUE SÃO PERIGOS NOS ALIMENTOS?

QUAIS SÃO OS PERIGOS NOS 
ALIMENTOS?

PERIGOS FÍSICOS

PERIGOS QUÍMICOS

PERIGOS BIOLÓGICOS
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O que podem causar?

DIARRÉIA

DOR ABDOMINAL

VÔMITO

CANSAÇO

FEBRE

NÁUSEAS

FORMAÇÃO DE GASES

DOR DE CABEÇA 

DOENÇAS

“As doenças veiculadas pela ÁGUA e alimentos 
matam uma criança de 8 em 8 segundos e são 
responsáveis por 80% do total de doenças e 
mortes registradas no mundo em desenvolvimento. 

Este fato é tanto mais trágico quando sabemos, 
que essas doenças podem ser evitadas 
facilmente.”

FONTE: Oliveira, 2005
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RESPONSABILIDADES 

Recebimento de alimentos

Verificar a integridade de todo alimento recebido (textura, 
cor, aparência)

Higienização de Alimentos

Desinfecção de frutas, verduras  e legumes.

Higienização Ambiental

Desinfecção de utensílios

Desinfecção do local

Desinfecção de equipamentos

Higiene   
Pessoal

Mãos:

É muito importante que as mãos sejam lavadas 
sempre que chegar ao trabalho e ao iniciar uma 
nova atividade.

* quando chegar na cozinha;

* antes de tocar e depois de mexer nos 
alimentos;

* depois de ir ao banheiro;

* depois de assoar o nariz, espirar ou tossir;

*Se usar luvas, trocar sempre que terminar uma    
tarefa.

Técnica de Higienização de 
Mãos

• Umedecer as mãos e os antebraços
• Lavar com sabonete líquido (anti-
séptico), neste caso, massagear as
mãos e antebraços pelo menos 1
minuto;
• Enxaguar bem as mãos e
antebraços;
• Secar as mãos com papel toalha
descartável não reciclado, ar quente
ou qualquer outro procedimento
apropriado;
• Aplicar álcool 70%, deixando secar
naturalmente;

Unhas:Unhas:

Sempre cortadas rente aos Sempre cortadas rente aos 
dedos pois os microorganismos dedos pois os microorganismos 
se depositam embaixo delasse depositam embaixo delas

Não usar esmaltes de qualquer Não usar esmaltes de qualquer 
cor ou tipo pois podem descascar e cor ou tipo pois podem descascar e 
se misturar à comidase misturar à comida

CabelosCabelos

Manter sempre limpos e presosManter sempre limpos e presos

Usar toucas que tapem Usar toucas que tapem 
TODO o cabeloTODO o cabelo

Sempre fazer a barbaSempre fazer a barba
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Brincos, anéis, pulseiras ou fitas Brincos, anéis, pulseiras ou fitas 
amarradas ao pulsoamarradas ao pulso

ELES PODEM CONTAMINAR O ELES PODEM CONTAMINAR O 
ALIMENTO E/OU SE  MISTURAREM A ALIMENTO E/OU SE  MISTURAREM A 
ELE DURANTE A PREPARAÇÃOELE DURANTE A PREPARAÇÃO

Não usar perfumes ou utilizar fragrância Não usar perfumes ou utilizar fragrância 
suave suave 

ACESSÓRIOS
RoupasRoupas

Devem estar sempre limpas, para que os Devem estar sempre limpas, para que os 
microorganismos não se acumule.microorganismos não se acumule.

Não esquecer de usar sapato fechadoNão esquecer de usar sapato fechado, pois , pois 
além de demonstrar higiene é um item de além de demonstrar higiene é um item de 
proteção contra acidentes.proteção contra acidentes.

O que não fazer???O que não fazer???

Fumar na cozinha, banheiros, vestuários;

Carregar no bolso canetas, dinheiros, cigarro, isqueiros, 
relógios, moedas...

Falar, cantar, tossir, espirrar ou mexer no nariz enquanto 
prepara qualquer alimento;

Mascar chiclete, balas ou mesmo palitos;

”Beliscar“ enquanto prepara os alimentos

Experimentar as preparações com os dedos

Na maioria das ocorrências de DTAs há sempre uma causa

Portanto, você que trabalha com 

alimentos, tem obrigação legal e 

moral de fazer com que os 

alimentos manipulados não sejam 

contaminados por falta de higiene 

pessoal

MANTENHA A ORGANIZAÇÃO

1. Deixe nas bancadas somente o 
que irá usar.

2. Mantenha coberto os 
equipamentos que não estão 
sendo utilizados.

3. Utilize apenas utensílios limpos.

4. Use sempre os EPIs.

5. Produtos de limpeza devem ser 
armazenados separadamente.

Todo o local que envolve a produção de alimentos deve ser mantido 
limpo e organizado.
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EQUIPAMENTOS E EQUIPAMENTOS E 
UTENSÍLIOSUTENSÍLIOS

Use água morna para retirar resíduos dos 
alimentos

Não deixar restos de gorduras e alimentos 
na louça 

Guardar a louça limpa com a boca para 
baixo nos armários ou prateleiras

DEVEMOS MANTER

•Organização dos utensílios de limpeza: baldes, panos e esponjas;

• Rodos, vassouras e pás limpos armazenados em locais afastados da 
área de produção;

• Baldes vazios de alimentos  não devem ser utilizados para limpeza 
geral;

• Proibido varrer a seco pisos das áreas de manipulação, distribuição 
e estoque;

• Manter o ambiente sempre limpo, seco e organizado;

• Não utilizar produtos de limpeza próximos à área de cocção 
durante a produção.

IMPORTÂNCIA  DO 
MANIPULADOR DE ALIMENTOS 

Responsável pela diferença entre um alimento saudável e 
um alimento veiculador de doenças: DESINFECÇÃO 
BOA  X  DESINFECÇÃO RUIM.

LIMPEZA: 
Remoção física de terra, resíduo alimentício, 

sujidades, graxas ou outras matérias indesejáveis

DESINFECÇÃO: 
Redução, através de agentes químicos ou 

métodos físicos, do número de micro-organismos no 
ambiente, até um nível que não comprometa a 
segurança do alimento e/ou seu estado de próprio 
para consumo.
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HIGIENE DOS ALIMENTOS – DESINFECÇÃO DE 

FOLHAS E FRUTAS

1.Retirar as partes estragadas.
Este procedimento garante a
qualidade e a aparência do
alimento que será servido.

2. Lavar as folhas, frutas 
uma a uma e legumes um a um
Nesta etapa podemos retirar as
sujidades (terra, areia, farpas de
madeira, etc.).

HIGIENE DOS ALIMENTOS – DESINFECÇÃO DE 

FOLHAS E FRUTAS

3. Colocar  em contato com o cloro 
(produto sanitizante) com diluição e 
tempo de ação recomendada pelo 
fabricante.
Este procedimento reduzirá ou eliminara
as bactérias. O cloro mata bactérias.
etapa podemos retirar as sujidades
(terra, areia, farpas de madeira, etc.).

CLEAN SANITIN VEG 
1 PÁ DOSADORA CHEIA PARA 7 LITROS DE AGUA OU 2 GRAMAS 
PARA 1 LITRO DE ÁGUA 

HIGIENE DOS ALIMENTOS – DESINFECÇÃO DE 

FOLHAS E FRUTAS

4. Enxaguar muito bem  depois de 
cloradas.
Este procedimento é para retirar o cloro 

HIGIENE DOS ALIMENTOS – DESINFECÇÃO DE 

FOLHAS E FRUTAS

5. Armazenar em recipiente limpo e
coberto depois da desinfecção.
Este procedimento evitará novas
contaminações.

HIGIENE DOS ALIMENTOS – DESINFECÇÃO DE 

FOLHAS E FRUTAS
NÃO NECESSITAM DE DESINFECÇÃO

1.Frutas não manipuladas.

2.Frutas cuja casca não são
consumidas:laranja,
mexerica, banana.

3.Frutas, legumes que irão
sofrer cocção.

4.Ovos
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Trabalho com a energia da vida. 

Tenho orgulho disso

Sou consciente, escolhido por Deus. Sei o que 
faço.

Faço o certo. 
Aqui tem 
segurança.

Amo o meu 
trabalho, amo a 
vida.

Sou comprometido com a segurança alimentar 

porque sou responsável pela vida do ser 

humano.


