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RESUMO 

O programa Restaurante Popular visa fornecer uma alimentação 

adequada do ponto de vista nutricional e higiênico-sanitário, a preços acessíveis, 

para um público que se encontra em insegurança alimentar. O manipulador de 

alimentos tem um papel importante na produção de refeições, podendo ser um 

veículo de contaminação dos alimentos, sendo imprescindível investigar aspectos 

relacionados à formação e às práticas de higiene dos mesmos. Este estudo buscou 

avaliar o conhecimento, práticas autorreferidas e observadas referentes à segurança 

dos alimentos de manipuladores de Restaurantes Populares localizados no Rio 

Grande do Norte. Foi aplicado um questionário com os manipuladores de 10 

restaurantes selecionados em diferentes municípios, totalizando 70 manipuladores. 

O questionário foi utilizado para avaliar o conhecimento e as práticas autorreferidas 

dos manipuladores. As práticas observadas foram registradas pelas próprias 

pesquisadoras com auxílio de uma lista de verificação. Foram avaliadas também, as 

condições higiênico-sanitárias das unidades visitadas. O conhecimento dos 

manipuladores acerca da segurança dos alimentos alcançou um percentual de 

72,64%. As práticas autorreferidas apresentaram média de acerto de 80,71%. 

Observou-se que o conhecimento dos manipuladores apresentou correlação positiva 

significativa (p<0,05) com as práticas autorreferidas pelos mesmos. No entanto, a 

prática observada não apresentou correlação com as demais variáveis. Não houve 

associação entre os dados sócio demográficos e as variáveis conhecimento e 

práticas autorreferidas. A média geral de adequação das condições higiênico-

sanitárias foi de 68,08%, classificando as unidades como regulares. As condições 

higiênico-sanitárias não se correlacionaram positivamente com o conhecimento e a 

práticas autorreferidas dos manipuladores. As inadequações observadas nos 

restaurantes dizem respeito principalmente à “estrutura física” e “documentação e 

registro”, critérios que independem dos manipuladores, estando relacionadas à 

gestão e responsabilidade técnica das unidades. Os achados sugerem a importância 

de elucidar questões que influenciam o comportamento dos manipuladores para 

garantia da segurança na produção dos alimentos, e apontam para a necessidade 

de sensibilização dos gestores das unidades para cumprimento das boas práticas. 

Palavras-Chave: Boas práticas de manipulação. Restaurantes. Manipulador de 

alimentos. Inocuidade dos alimentos. Alimentação Coletiva. 



 
 

ABSTRACT 

The Restaurant Popular Program aims to offer appropriate meals 

concerning nutritional and hygienic-sanitary conditions with lower prices for 

population groups that live in an unsafety situation. Food handlers have such an 

important role through meals production because they can be a vector of food 

poisoning. That is why it is essential to investigate aspects related to food handlers’ 

formation and their hygienic practices. This study evaluated knowledge, self-reported 

and observed practices of food handlers concerning food safety at Restaurant 

Popular in Rio Grande do Norte State, Brazil. We applied a questionnaire with all 

food handlers from 10 selected unities from different towns, which sums 70 food 

handlers. This questionnaire registered levels food handlers knowledge and self-

reported practices. Food safety practices were registered by the researchers 

themselves through a checklist. Besides, we evaluated hygienic-sanitary conditions 

of facilities we visited. Food handlers knowledge about food safety reached a 

percentage of 72.64%. Self-reported practices presented a mean of 80.71%. It was 

observed that food handlers knowledge presented significant positive correlation 

(p<0.05) with the self-reported practices. However, there was no correlation among 

their practices and other variants. There was no association between socio-

demographic data and knowledge and self-reported practices variables. Average 

overall of hygienic-sanitary conditions reached 68.08% and this amount classifies 

those unities as regular. The hygienic-sanitary conditions no correlated positively with 

the food handlers knowledge and self-reported practices. The inappropriate 

conditions we noticed at those unities related, specially, to facilities and 

documentation and registers, and these aspects are not under food handlers’ 

responsibilities. They should be under responsibility of technical manager at each 

unity. Results suggest an importance to elucidate issues that influence food handlers’ 

behavior as a guarantee of a safe meal production e and the need to sensitize unit 

managers to comply with good practices.  

Key-words: Good Manipulation Practices. Restaurants. Food handlers. Food Safety. 

Collective Feeding. 
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1 INTRODUÇÃO 

O aumento do número de refeições fora do lar percebido nos últimos 

anos, se deu em virtude de mudanças significativas desencadeadas por diversos 

fatores que perpassam a urbanização, industrialização, a profissionalização de 

mulheres, redução do tempo para preparo e/ou consumo do alimento, dentre 

outros.1,2 Dados da Pesquisa de Orçamento Familiar no Brasil (POF) retratam que 

no período de 2008-2009, as despesas com alimentação fora do lar representaram 

31,1% das despesas totais com alimentação.3 No Brasil, a estimativa é que de cada 

cinco refeições, uma seja feita fora de casa.2 Nesse contexto, tem-se as Unidades 

de Alimentação e Nutrição (UAN) que são consideradas como unidade de trabalho 

ou órgão que desempenha atividades relacionadas à alimentação e nutrição.4  

Os Restaurantes Populares são equipamentos públicos de promoção à 

Segurança Alimentar e Nutricional, fornecendo refeições a preços acessíveis e em 

locais confortáveis5. Criado em 2002, regulamentado pela Lei Orgânica de 

Segurança Alimentar e Nutricional e integrante da Estratégia Fome Zero, os 

Restaurantes Populares tem como principal objetivo o fornecimento de refeições de 

qualidade, do ponto de vista nutricional e sanitário, a preços acessíveis, em 

ambientes confortáveis, para um público que se encontra em insegurança 

alimentar6. Além disso, este programa atua no desenvolvimento da educação 

alimentar baseado em normas sanitárias e nas recomendações nutricionais segundo 

o padrão da Organização Mundial de Saúde – OMS.7 

No Rio Grande do Norte (RN) até o ano de 2017 foram implantadas 32 

unidades que são distribuídas em 24 cidades, sendo cinco na capital do Estado, 

enquanto as demais situam-se em diversos municípios interioranos como Mossoró, 

Assu, Caicó, Currais Novos, Macaíba, Pau dos Ferros, Parelhas, Areia Branca, 

Extremoz, Ceará-Mirim, Macau, Santa Cruz, São Paulo do Potengi, Nova Cruz, João 

Câmara, Parnamirim, Canguaretama, Santo Antônio, Apodi, Jardim de Piranhas, 

Jucurutu, São Miguel e São José de Mipibu.8  

O público-alvo do programa no estado do RN são trabalhadores do 

comércio, indústria, ambulantes e desempregados. As unidades produzem em todo 

o estado cerca de 23 mil refeições ao dia, atendendo a um público que se encontra 

em insegurança alimentar e possibilitando o fornecimento de uma alimentação de 
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qualidade, com cardápios diversificados de acordo com os costumes e hábitos 

alimentares da população7,8. 

O fornecimento de uma alimentação de qualidade tem como finalidade a 

promoção da saúde e a prevenção de doenças. As Doenças Transmitidas por 

Alimentos, comumente conhecidas como DTA, são causadas pela ingestão de 

alimentos ou bebidas contaminadas, e para evita-las é necessário garantir a 

qualidade na produção dos alimentos9,10. 

A Resolução da Diretoria Colegiada nº 216, do ano de 2004, define as 

Boas Práticas como “procedimentos que devem ser adotados por serviços de 

alimentação a fim de garantir a qualidade higiênico-sanitária e a conformidade dos 

alimentos com a legislação sanitária”. Essa é a legislação em vigência no país que 

regulamenta as normas técnicas para Boas Práticas nos serviços de alimentação11. 

Os manipuladores de alimentos desempenham um papel importante no 

contexto de produção de refeições seguras, podendo ser veículos de contaminação 

dos alimentos, transmitindo patógenos alimentares causadores de DTA através de 

práticas inadequadas de manipulação12. A RDC 216 considera como manipulador de 

alimentos “toda e qualquer pessoa do serviço de alimentação que entra em contato 

direta ou indiretamente com o alimento”.11  

Programas de capacitação para os manipuladores podem proporcionar 

melhorias da qualidade higiênico-sanitária, através de treinamentos específicos, 

visto que há associações entre a contaminação alimentar e à falta de conhecimento 

e/ou negligência no preparo dos alimentos13,14. O conhecimento é uma informação 

que está relacionada com as crenças do indivíduo e capaz de modificar as 

práticas15, enquanto que a prática se refere à aplicação de regras e conhecimento 

nas ações do cotidiano16. As práticas adequadas de manipulação reduzem a 

contaminação cruzada, diminuindo o risco para a saúde dos consumidores15. Neste 

sentido, pesquisas tem buscado avaliar os conhecimentos e práticas de segurança 

dos alimentos, com intuito de esclarecer aspectos relacionados aos manipuladores. 

Tan et al.18 avaliaram o conhecimento e as práticas de higiene das mãos 

de manipuladores de alimentos de escolas primárias na Malásia e observaram 

correlação positiva entre essas variáveis. Um estudo feito em diversos 
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estabelecimentos do setor alimentício do Brasil também mostrou correlação positiva 

entre conhecimento e práticas observadas dos manipuladores19. Porém, foi 

verificado que o treinamento com base em aspectos teóricos não se relacionou com 

as atitudes e práticas dos manipuladores.  

Vo et al.20 também demonstraram associações positivas entre 

conhecimentos sobre segurança dos alimentos e práticas adotadas pelos 

manipuladores. Outra pesquisa desenvolvida em restaurantes de uma Universidade 

da Arabia Saudita demonstrou resultados satifatórios ao avaliar o conhecimento e as 

práticas relacionadas à segurança dos alimentos21. Os dados encontrados 

verificaram correlação positiva entre o conhecimento e treinamento dos 

manipuladores, bem como entre o conhecimento e higiene pessoal dos 

manipuladores21. 

Todavia, os estudos ainda parecem controversos, visto que alguns 

autores não encontraram correlação positiva entre as variáveis conhecimento e 

práticas de manipuladores de alimentos, bem como não observaram associações 

entre o treinamento e a melhoria dos resultados dessas variáveis22,23,24. É importante 

verificar a consonância entre discurso e práticas relacionadas à manipulação 

adequada, que depende de ações concretas para assegurar a qualidade nas 

preparações alimentares e ou refeições, nos aspectos nutricional, sensorial e 

microbiológico,25 justificando assim os estudos que vem sendo desenvolvidos com 

intuito de avaliar os conhecimentos e práticas de manipuladores de alimentos. 
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2 CARACTERIZAÇÃO DO PROBLEMA 

Os Restaurantes Populares devem fornecer refeições saudáveis, a preços 

acessíveis e serem implantados em regiões de grande movimentação diária de 

trabalhadores de baixa renda, formais e/ou informais, que se alimentam fora de 

casa, prioritariamente aos extratos sociais mais vulneráveis26. 

Essas unidades são equipamentos públicos de promoção da segurança 

alimentar e nutricional, e assim devem comercializar refeições de qualidade, do 

ponto de vista higiênico-sanitário e nutricional5. Apesar dos avanços das pesquisas 

na área de controle de qualidade dos alimentos, os casos de DTA continuam em 

todos os países, mesmo os desenvolvidos, e tem sido considerados um problema de 

Saúde Pública, podendo resultar em perdas econômicas, redução da produtividade 

e principalmente afetarem a saúde do consumidor27,28. 

Dados da Secretaria de Vigilância em Saúde demonstram que em 2016, 

no Brasil foram registrados 138 surtos de DTA. Em um período de 10 anos (2007-

2016), a secretaria observou que a faixa etária mais incidente entre indivíduos 

acometidos é de 20 a 49 anos, tanto para o sexo feminino (22.322 indivíduos) como 

masculino (30.058 indivíduos). Também se observou o registro de 111 óbitos em 

decorrência de DTA nesse período, resultando em, aproximadamente, 11 mortes por 

ano. As residências (38,8%) são os principais locais de ocorrência, seguidas de 

restaurantes/padarias e similares (16,1%)29. No entanto, é notória a reincidência de 

subnotificação dos casos de DTA no país, uma vez que a investigação dessas 

doenças ainda não é praticada com tanta frequência, subestimando os dados 

descritos. 

De acordo com Mello et al.28 a negligência com as normas de higiene e a 

manipulação incorreta favorecem a contaminação dos alimentos por micro-

organismos patogênicos. Esses autores, ao avaliarem o conhecimento de 

manipuladores de alimentos de Restaurantes Populares no estado do Rio de 

Janeiro, Brasil, identificaram correlação positiva entre a existência de capacitação e 

as boas condições higiênico-sanitárias das unidades. 

Muitos estudos sobre as práticas de manipulação de alimentos podem ser 

identificados na literatura, porém poucos se dispõem a compreender questões 
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relacionadas diretamente ao manipulador de alimentos. Para Cunha et al.30, o 

manipulador é o principal responsável pelos surtos alimentares, sendo importante 

compreender seu comportamento, sentimentos e percepções, viabilizando a 

elaboração e discussão de diferentes estratégias de formação e educação. 

Sabendo-se da relevância do papel do manipulador no controle higiênico-

sanitário durante a produção de refeições em unidades que atendem ao Programa 

Restaurante Popular, faz-se necessário avaliar o conhecimento dos manipuladores 

dessas unidades no RN acerca das boas práticas em manipulação de alimentos; se 

existe relação entre o conhecimento com as práticas autorreferidas e observadas 

dos manipuladores; se o conhecimento e as práticas diárias têm relação com 

aspectos demográficos e ocupacionais dos manipuladores; se o treinamento em 

Boas Práticas tem relação com o conhecimento e as práticas dos manipuladores; e 

se as condições higiênico-sanitárias estão de acordo com a legislação vigente e se 

tem relação com o conhecimento e as práticas dos manipuladores.   

Dessa forma, esta pesquisa se dispõe a elucidar esses questionamentos 

associados ao manipulador, que são figuras importantes no controle higiênico-

sanitário da produção de refeições, podendo contribuir para uma melhor gestão da 

segurança dos alimentos em UAN e no desenvolvimento de pesquisas relacionadas 

aos manipuladores de alimentos. 
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3 OBJETIVOS  

3.1 OBJETIVO GERAL  

Avaliar os conhecimentos e práticas de manipuladores de alimentos de 

Restaurantes Populares do Rio Grande do Norte referentes à segurança dos 

alimentos. 

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 Realizar caracterização sócio demográfica dos manipuladores;  

 Investigar os conhecimentos referentes à segurança dos Alimentos dos 

manipuladores de Restaurantes Populares; 

 Avaliar as práticas autorreferidas pelos manipuladores relacionadas às boas 

práticas de manipulação de alimentos; 

 Observar as práticas dos manipuladores durante a produção das refeições; 

 Avaliar as condições higiênico-sanitárias das unidades de Restaurantes 

Populares. 
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4 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

4.1 RESTAURANTE POPULAR 

O Programa Restaurante Popular visa garantir a Segurança Alimentar e 

Nutricional, através da oferta, distribuição e comercialização de refeições31. A 

Política Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional prevê em suas diretrizes “a 

promoção do acesso universal à alimentação adequada e saudável”32. Considerados 

equipamentos de alta complexidade, além de produzir e distribuir refeições 

saudáveis a preços acessíveis, os Restaurantes Populares devem desenvolver 

outras atividades que proporcionem desenvolvimento social e geração de emprego e 

renda, caracterizando-se como uma estrutura multifuncional dentro da perspectiva 

do Sistema de Segurança Alimentar e Nutricional26.     

As unidades de Restaurantes Populares devem ser implantadas em 

regiões onde há grande movimentação diária de trabalhadores formais e/ou 

informais, em especial de um público que tenha baixa renda, como por exemplo, os 

grandes centros das cidades, dando preferência aos locais de transporte de massa. 

O programa também se propõe a atender idosos, desempregados e estudantes26. 

Araújo et al.33 retratam a importância de realizar um cadastramento dos usuários dos 

Restaurantes Populares, a fim de conhecer seu perfil socioeconômico para melhor 

definição do preço da refeição, e assim não inviabilize o acesso de um público mais 

vulnerável. 

Um estudo sobre o perfil de usuários do Programa em diversas capitais 

brasileiras identificou que a maior parte dos usuários era do sexo masculino (70%), 

com faixa etária de até 30 anos de idade (34%), bem como que 47% dos usuários 

cursaram o ensino médio e/ou superior, e possuíam renda individual em torno de 1 e 

3 salários32. Dados do Movimento de Integração Social* mostraram que no RN 

53,4% dos usuários dos Restaurantes Populares eram do sexo feminino, e 70% 

encontrava-se na faixa etária de 16 a 55 anos, sendo apenas 34% idosos. Além 

disso, identificou que 53% dessas pessoas têm sua renda em torno de um salário 

mínimo7. 

Uma pesquisa atual, em um Restaurante Popular da cidade de Juiz de 

Fora, no estado de Minas Gerais, abordando 266 usuários, identificou que a maioria 

dos usuários era do sexo feminino (56,4%), e a média das idades dos participantes 

foi de 45,33 anos (±13,30 anos), grande parte dos usuários residia em Juiz de Fora 

*Movimento de Integração e Orientação Social. Núcleo de Segurança Alimentar. Projeto 

Restaurante Popular. Natal, 2006 apud (7) 
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(88,7%) e 45,1% desses tinham cursado do 1º ao 3º série do ensino médio, com 

renda de 1 a 3 salários mínimos (46,2%). Quando questionados sobre os motivos 

que influenciam na escolha do restaurante, citaram o preço acessível em 68% dos 

casos (valor de R$ 2,00), seguido por alimentação saudável (23,7%) e a qualidade 

(19,9%)33. Consumidores de Restaurantes Populares de Belo Horizonte acreditam 

que a renda é um fator decisivo para o acesso a uma alimentação saudável36. 

Em um estudo que abordou usuários do programa Restaurante Popular 

em uma unidade localizada no RN, Araújo et al.33 observaram que as 

representações atribuídas pelos usuários ao programa foram: auxílio, alimentação 

de qualidade, e economia financeira. Porém, os participantes da pesquisa 

consideram a existência do restaurante como uma forma de assistencialismo e 

obrigação do estado. Dessa forma, os autores apontam para a necessidade de se 

trabalhar a política do Restaurante como um direito33. 

De acordo com o manual intitulado: “Restaurantes Populares: roteiro de 

implantação”, o poder público local deve assumir a responsabilidade de gerir as 

unidades, que devem apresentar uma produção mínima estimada para um 

equipamento desta natureza, sendo preconizadas mil refeições diárias, no horário do 

almoço, por, no mínimo, cinco dias por semana26.  

Os Restaurantes Populares no RN integram o Programa Estadual de 

Segurança e Suplementação Alimentar e os recursos para implementação são 

financiados pelo governo do estado, através da Secretaria de Trabalho e Habitação 

Social - SETHAS. De forma geral, os Restaurantes Populares visam atender um 

público que se encontra em insegurança alimentar e nutricional, devendo as 

refeições produzidas nas unidades estarem seguras do ponto de vista nutricional e 

higiênico-sanitário6,7. Para isso, a SETHAS realiza um planejamento para 

implantação da unidade, e contrata, por meio da licitação, uma empresa terceirizada 

para produção de refeição e gerenciamento de toda a unidade.  Esta secretaria 

também supervisiona e avalia a implementação do programa37. As fiscalizações 

incluem a avaliação dos aspectos higiênico-sanitários que devem ser atendidos 

conforme previsto no Termo de Referência que regulamenta a contratação das 

empresas que gerenciam os Restaurantes38. Até o ano de 2017 foram implantadas 

32 unidades no RN e estão distribuídas em 24 cidades8.  
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4.2 QUALIDADE HIGIÊNICO-SANITÁRIA DE REFEIÇÕES 

As DTA têm sido consideradas um importante problema de saúde pública, 

tendo em vista a estimativa de que milhões de pessoas em todo o mundo são 

acometidas por doenças veiculadas por alimentos. Dados epidemiológicos 

demonstram que alimentos preparados em Unidades de Alimentação e Nutrição 

representam a segunda maior ocorrência dos casos informados de doença alimentar 

em diversas partes do Brasil e do mundo39,40,29. 

De acordo com a Organização Mundial de Saúde, os perigos nos 

alimentos têm sido referidos ao longo do tempo como um problema de saúde e, 

embora haja um esforço por parte das entidades governamentais mundiais para 

promover a segurança dos alimentos, as doenças decorrentes de origem alimentar 

continuam sendo um problema de saúde41,42.   

Há uma estimativa de que 1,8 milhões de pessoas morrem em virtude de 

doenças diarreicas ao ano, e que estas estão associadas, na maioria dos casos, a 

ingestão de alimentos e água contaminada41. Foram publicados dados no Centers 

for Disease Control and Prevention (CDC) relacionados à surtos de gastroenterite, 

onde mortes e internações foram registradas, sendo considerados um grave 

problema de saúde pública nos Estados Unidos da América, durante o período de 

2009 a 201043.  

No Brasil, 138 surtos alimentares ocorreram no ano de 2016, número que 

vem reduzindo ao longo dos anos conforme demonstrado na Figura 1. Além disso, 

os dados da Secretaria de Vigilância em Saúde demonstram que 121.283 indivíduos 

ficaram doentes por DTA, resultando em 111 óbitos29. Os restaurantes/padarias e 

similares estão em segundo lugar na lista de locais de maiores ocorrência de surtos 

alimentares após os domicílios e os principais micro-organismos envolvidos nos 

surtos foram Escherichia coli, Salmonella e Staphylococcus aureus (90% dos 

casos)29. No entanto, em 66,9% dos casos, o alimento envolvido não foi 

identificado29.    
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Figura 1 - Surtos alimentares no Brasil de 2007 a 2016 

Fonte: Ministério da Saúde
29 

Os cuidados higiênicos durante o preparo dos alimentos são 

fundamentais para a prevenção de quadros de DTA e as Boas Práticas são 

essenciais, pois servem para garantir a qualidade dos alimentos e 

consequentemente a saúde do consumidor41,9. Em geral, são constituídas de 

atividades de garantia da qualidade, assegurando que os alimentos produzidos e os 

processos produtivos tenham seus procedimentos controlados a fim de garantir a 

qualidade em sistemas alimentares44. 

No Brasil existe um conjunto de leis direcionadas à produção de refeições 

e que abordam as Boas Práticas tanto para indústrias como para serviços de 

alimentação. A Resolução RDC n° 216 da Agência Nacional de Vigilância Sanitária 

(ANVISA) dispõe sobre o Regulamento Técnico de Boas Práticas para Serviços de 

Alimentação. Esta resolução versa sobre vários pontos da produção de refeições: 

instalações e edificações e sua higienização, armazenamento e transporte do 

alimento, controle de vetores e pragas, potabilidade da água, e aborda também 

critérios para a atuação dos manipuladores de alimentos11. 

Quando implementado, o programa de Boas Práticas abrange todas as 

etapas de preparação ou produção dos alimentos assegurando parâmetros básicos 

de qualidade, assim como procedimentos corretos de higiene e manipulação dos 
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alimentos. Trata-se de um programa de baixo custo, dinâmico e eficiente, que 

engloba desde a escolha do fornecedor até a distribuição do alimento45. 

4.3 CONHECIMENTO E PRÁTICAS DE MANIPULADORES DE ALIMENTOS 

O manipulador de alimentos é definido como qualquer pessoa do serviço 

de alimentação que entra em contato direto e/ou indireto com o alimento11. A 

Organização Mundial de Saúde define o manipulador de alimentos como qualquer 

pessoa que manipula alimentos, podendo estar embalados ou não, além de 

utensílios, equipamentos ou superfícies em contato com os alimentos e que deve 

cumprir as exigências de higiene alimentar41.  

A resolução vigente no Brasil dispõe sobre aspectos relacionados ao 

manipulador, como controle de saúde, higiene das mãos, uso de uniforme, asseio 

pessoal, boas práticas na manipulação de alimentos, bem como sobre a capacitação 

que o mesmo deve ter para desempenhar suas atividades. As capacitações dos 

manipuladores devem ocorrer periodicamente, apresentar documentação de 

comprovação e explanar, no mínimo, sobre os seguintes temas: higiene pessoal, 

DTA e manipulação higiênica dos alimentos. O Programa de capacitação deve estar 

registrado, apresentando a frequência de participação, a carga horária e o conteúdo 

abordado11. 

Treinamentos em higiene dos alimentos tem relevância fundamental, 

devendo conscientizar os manipuladores sobre sua responsabilidade e seu papel 

diante da prevenção de DTA46. No entanto, a legislação brasileira em vigência não 

determina a frequência dos cursos de formação, explicando apenas que os 

manipuladores devem ser treinados regularmente e permitindo que cada serviço 

determine essa frequência11. Dados do Ministério da saúde evidenciam que as 

maiores causas de ocorrem de surtos alimentares no Brasil, durante o período de 

2007 a 2016 foram a manipulação e preparação inadequadas dos alimentos.29 

Fatores como a qualidade da matéria-prima, condições ambientais, 

características dos equipamentos usados na preparação e as condições 

técnicas de higienização são pontos importantes na epidemiologia das DTA. 

Entretanto, nenhum destes aspectos supera a importância das técnicas de 

manipulação e a própria saúde do manipulador nesta particularidade
17

. 
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Valero et al.47 realizaram um mapeamento para verificar a distribuição de 

micro-organismos em três tipos de estabelecimentos de alimentos e a contaminação 

cruzada entre manipuladores de alimentos e utensílios foi observada, ocorrendo de 

forma bidirecional, sendo, por conseguinte, espalhada entre os utensílios que entram 

em contato com os alimentos. 

O manipulador é fundamental no contexto da segurança dos alimentos, 

visto que entra contato com os mesmos em todas as etapas, desde ao cultivo até a 

comercialização, podendo se tornar um transmissor viável de micro-organismos que 

atuam como agentes patogênicos, caso não adotem práticas de higiene adequadas, 

e desencadear quadros de DTA25. 

Um estudo feito com manipuladores de alimentos de diversos tipos de 

setores demonstrou que 62,2% dos participantes apresentaram bactérias 

patogênicas em suas unhas, sendo identificados diversos micro-organismos como 

Sthaphylococcus aureus, Escherichia coli, Klebsiella, Pseudomonas e outros. De 

acordo com os dados, observou-se que a contaminação teve relação com o nível 

educacional dos manipuladores, com a prática de lavagem de mãos após o uso do 

banheiro e a renda48. 

De acordo com Frewer et al.49, o “conhecimento” é considerado um 

atributo importante na percepção de riscos, visto que o aumento do conhecimento 

proporciona melhorias no controle e regulação de perigos. Para Ponchirolli e Fialho15 

o conhecimento é uma informação que devidamente tratada é capaz de modificar o 

comportamento e atua como base para ações inteligentes, estando relacionado com 

as crenças do seu detentor.  

A percepção do risco é um fator relevante para o colaborador, uma vez 

que pode orientar as decisões, implicando no comportamento humano e alguns 

fatores podem influenciar essa percepção de risco, como diferenças individuais e 

fatores demográficos49. A prática consiste na aplicação de regras e conhecimentos 

que levam à execução da ação de maneira ética.16 Avaliar as práticas autorreferidas 

fornecem uma abordagem útil e econômica para se verificar o estado atual de 

higiene e determinar necessidades de treinamento dos colaboradores50. 
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Husain et al.51, ao avaliarem os conhecimentos, atitudes e práticas de 

manipuladores de cantinas escolares, em três momentos, antes do treinamento e 

em 6 e 12 semanas após o treinamento,  observaram que os resultados de 

conhecimento foram significativamente melhores no grupo intervenção, ou seja, os 

que haviam participado do treinamento. Smigic et al.52 também realizaram um 

estudo com manipuladores de fábricas, matadouros e lojas de carnes, e observaram 

que o conhecimento dos manipuladores se relacionaram positivamente com a idade, 

o nível de escolaridade e com o treinamento prévio em segurança dos alimentos. 

No entanto, há contradições a respeito dos efeitos do treinamento sobre o 

comportamento dos manipuladores, retratando estudos que demonstram a 

existência de disparidade entre o conhecimento, atitudes e práticas, assim como 

relação entre as estratégias utilizadas nos treinamentos utilizados e resultados 

positivos no que se refere às práticas adotadas pelos manipuladores de alimentos17. 

Um estudo desenvolvido em Portugal para avaliar o conhecimento e o 

comportamento autorreferido relacionado à manipulação segura de alimentos com 

manipuladores em cantinas escolares, mostrou que os manipuladores apresentaram 

um nível razoável de conhecimento, no que diz respeito à higiene pessoal e 

contaminação cruzada, mas não obtiveram bons resultados em outras áreas. 

Observou-se influencia de fatores como idade, motivação e treinamento sobre o 

nível de conhecimento. Por fim, o estudo indicou que os manipuladores precisam ser 

mais conscientes a respeito da importância de suas ações, sabendo que podem ter 

influência sobre a saúde das crianças53. 

Em outro estudo, realizado no Brasil, buscou-se identificar a relação entre 

o ensino teórico com o conhecimento, atitudes, práticas autorreferidas e práticas 

observadas, além de identificar variáveis que influenciam práticas observadas. Para 

avaliar o conhecimento, as atitudes e as práticas autorreferidas, foi utilizado um 

questionário estruturado. Com relação as práticas observadas, a avaliação foi feita 

através de uma lista de verificação. Este estudo mostrou que o treinamento com 

base em aspectos teóricos não está relacionado com as atitudes, práticas 

autorreferidas e práticas observadas. Entretanto, o treinamento parece ser uma 

ferramenta eficaz para melhorar o conhecimento17. 
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Na Arábia Saudita também foi realizada uma pesquisa, com 

manipuladoras de alimentos, com o intuito de avaliar o conhecimento e as práticas 

das mesmas referentes à segurança alimentar. Dentre os principais resultados, foi 

observado que as mulheres apresentaram melhores práticas de manipulação 

segura, quando comparado ao conhecimento acerca do tema. Além disso, as 

mulheres com maior nível de escolaridade e com 60 anos ou mais apresentaram 

maior média de conhecimentos e práticas de segurança geral dos alimentos, com 

exceção das práticas de higiene pessoal.22 

Uma pesquisa desenvolvida na China avaliou o conhecimento, as atitudes 

e as práticas de segurança alimentar entre manipuladores de alimentos de resort 

litorâneos, envolvidos com alta incidência de surtos de DTA. A maioria das atitudes 

sobre segurança de alimentos e treinamento foram positivas, mostrando que 

programas de treinamento podem alcançar bons resultados, porém devem ser mais 

seletivos, focados particularmente entre os gestores e os recém-contratados54. 

Al-Shabib et al.55 mostraram que a maior parte dos trabalhadores tem 

bons resultados para o conhecimento, atitudes e práticas. Contudo, os autores 

observaram que fatores fundamentais para a segurança dos alimentos, como por 

exemplo o controle de tempo e temperatura não são cumpridos e precisam ser 

reforçados, e sugeriram ainda que a educação e formação contínua devem ser 

organizadas para fortalecer o conhecimento dos manipuladores de alimentos em 

áreas que parecem deficientes55. 

Um estudo com manipuladores de alimentos comercializados nas ruas de 

uma cidade do sul da Índia observou que práticas adequadas de segurança 

alimentar foram negligenciadas, favorecendo a contaminação de alimentos 

comercializados56. Os autores sugeriram que os comportamentos inadequados 

devem ser abordados nos programas de treinamento, incentivando a mudança de 

comportamento dos manipuladores de alimentos.  

Uma pesquisa realizada com vendedores de alimentos comercilizados 

nas ruas de Florianópolis–Brasil, buscou avaliar as práticas de segurança desses 

alimentos considerando os padrões internacionais e os autores verificaram que as 
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práticas dos manipuladores estão em desacordo, e sugeriram a necessidade de 

formular regulamentos e supervisões técnicas.57 

Akabanda et al.58 avaliaram conhecimentos, atitudes e práticas de 

manipuladores institucionais, em Ghana e observaram que o público estava bem 

informado sobre práticas de higiene, limpeza e procedimentos de saneamento. Os 

autores ainda destacaram que quase todos os manipuladores de alimentos estavam 

conscientes do papel crítico das práticas sanitárias gerais no local de trabalho, e 

percentuais positivos foram identificados em quesitos como: lavagem das mãos 

(98,7% respostas corretas) uso de luvas (77,9%), limpeza adequada dos 

instrumentos / utensílios (86,4%) e uso de detergente (72,8%).  

Alguns autores retratam que as avaliações de conhecimentos e práticas 

dos manipuladores auxiliam no desenvolvimento de novas estratégias para a 

formação de manipuladores, que podem proporcionar melhorias na segurança dos 

alimentos.59,60 
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5 METODOLOGIA  

5.1 DADOS GERAIS DA PESQUISA 

Trata-se de uma pesquisa de campo, de natureza transversal61 onde se 

investigou os conhecimentos, as práticas autorreferidas e observadas dos 

manipuladores de alimentos de unidades de Restaurantes Populares do RN, bem 

como as condições higiênico-sanitárias dessas unidades. A coleta de dados ocorreu 

in loco onde os manipuladores de alimentos preencheram um questionário referente 

aos conhecimentos sobre segurança dos alimentos e as práticas autorreferidas. Foi 

realizada uma observação direta das práticas dos manipuladores e das condições 

higiênico-sanitárias das unidades.   

Esta pesquisa foi aprovada pelo Comitê de Ética e Pesquisa (CEP) do 

Hospital Universitário Onofre Lopes/Universidade Federal do Rio Grande do Norte, 

de acordo com CAAE n° 51180115.0.00005292 (ANEXO I). A adesão à pesquisa 

ocorreu de forma espontânea, onde os manipuladores assinaram o Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido (APÊNDICE I), sendo informados sobre os riscos 

e benefícios do estudo.  

Os critérios de inclusão para a participação dos manipuladores na 

pesquisa foram: exercer atividades diretamente envolvidas com a manipulação de 

alimentos; e, apresentar vínculo empregatício nas unidades de Restaurantes 

Populares do RN. Enquanto o critério de exclusão foi “exercer atividades que não 

estão diretamente relacionadas à manipulação de alimentos”. 

5.2 AMOSTRAGEM 

O universo de Restaurantes Populares no estado do RN considerado para 

a amostragem foi de 24 (total de restaurantes em 2016), distribuídos em 20 

municípios, conforme demonstra a Figura 2. Dentre estes, 19 unidades 

apresentavam produção “in loco” e foram incluídas no cálculo amostral, sendo este 

um critério de inclusão da unidade. Para realização do plano amostral de 

manipuladores de alimentos das unidades do Programa Restaurante Popular do RN 

a serem entrevistados optou-se por uma amostragem por conglomerados (unidades 

de restaurantes populares do RN).62 Foram pesquisados todos os manipuladores de 



26 
 

alimentos de cada restaurante sorteado para a amostra e que concordaram em 

participar da pesquisa. 

Figura 2 - Municípios atendidos com o Programa Restaurantes Populares do Rio Grande do 
Norte no ano de 2016 e municípios visitados para a coleta de dados da Pesquisa 

 

Fonte: Autoria própria 

 

Foi realizada uma avaliação, sorteando-se de forma aleatória cinco 

unidades de restaurantes populares existentes no RN, aplicando-se o instrumento 

testado no estudo piloto, a fim de verificar se as notas da variável “conhecimento” 

apresentaram variações entre si. Estas 5 unidades foram sorteadas dentre as que 

realizavam a produção in loco, nesse caso apenas 19. O parâmetro considerado, 

para efeito de definição do cálculo amostral foi μ = pontuação média na avaliação do 

conhecimento referente às boas práticas de manipulação dos alimentos, dos 

manipuladores de alimentos do Programa Restaurante Popular do RN. Nesse caso, 

o cálculo do tamanho da amostra de conglomerados (restaurantes populares) para 

estimar μ é dado por:                                              
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Sendo:                                       

 n= tamanho da amostra de restaurantes (conglomerados);  

            N = número total de restaurantes populares do RN; 

            
2 2

4




M
D ,  ε é um  limite para o erro de estimação de μ, que 

satisfaz:  

                                P( μ-Y  < ε  ) = 0,95, sendo Y  um estimador de μ;  

           
M

M
N

,     M = número total de manipuladores de alimentos nos 

restaurantes populares do RN = 
1
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i

i

m ,   
im = número de manipuladores de alimentos 

no i-ésimo restaurante popular do RN, i = 1,2,......, N; 

2

c
  = variância da pontuação na avaliação do conhecimento referente às 

boas práticas de manipulação dos alimentos, dos manipuladores de alimentos do 

Programa Restaurante Popular do RN.  

 O estimador de  2 c
 é  dado por: 
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Sendo:                        

iy   = pontuação total no i-ésimo restaurante, i = 1,2,....., n , na avaliação 

do conhecimento referente as boas práticas de manipulação dos alimentos, dos 

manipuladores de alimentos do Programa Restaurante Popular do RN; 

Y = estimador da pontuação média na avaliação do conhecimento 

referente às boas práticas de manipulação dos alimentos, dos manipuladores de 

alimentos do Programa Restaurante Popular do RN e cujo cálculo é dado por: 
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Com essa avaliação obteve-se uma estimativa de σc
2 = 117,9189. Assim, 

considerando um limite de erro  ε = 0,90 e fazendo as substituições na fórmula do 

tamanho da amostra acima, obteve-se n=10. Assim, foi definida uma amostra de 10 

RP do estado do RN para a presente pesquisa, selecionadas mediante sorteio 

aleatório (Figura 2). 

5.3 ELABORAÇÃO DO INSTRUMENTO DE COLETA DE DADOS 

O instrumento foi elaborado pela pesquisadora a fim de atender os 

objetivos da pesquisa.  Para realizar a caracterização sócio demográfica dos 

manipuladores, o questionário foi elaborado com base nos estudos de Liu et al. 54, 

Freitas63, Santos et al.53 e Cunha et al.25. Para a avaliação do conhecimento e das 

práticas autorreferidas dos manipuladores o questionário foi embasado na legislação 

brasileira vigente sobre boas práticas de manipulação11 e no estudo de Santos et 

al.53. 

Um estudo piloto foi conduzido com manipuladores de um Restaurante 

Popular, com o objetivo de aprimorar o questionário. Durante a aplicação foi 

solicitada uma avaliação dos participantes sobre as possíveis dificuldades para o 

entendimento das questões e o fornecimento das informações. Posteriormente, os 

pesquisadores discutiram e definiram as mudanças julgadas como necessárias para 

a versão final do instrumento. Esse questionário foi dividido em três etapas: 

avaliação sócio demográfica; avaliação do conhecimento em boas práticas de 

manipulação dos alimentos; e avaliação das práticas autorreferidas dos 

manipuladores de alimentos (APÊNDICE II). 

5.4 CARACTERIZAÇÃO SÓCIO DEMOGRÁFICA E AVALIAÇÃO DOS 

CONHECIMENTOS E PRÁTICAS AUTORREFERIDAS DOS MANIPULADORES 

A caraterização sócio demográfica foi obtida mediante informações 

fornecidas pelos manipuladores e documentação de comprovação fornecida por 
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parte do gestor da unidade. Para caracterização dos manipuladores foram coletadas 

as seguintes informações: idade, sexo, escolaridade, participação em treinamentos 

de boas práticas de manipulação, função e experiência profissional.      

Para a avaliação do conhecimento dos manipuladores, o instrumento 

utilizado continha 31 questões divididas em 3 partes, conforme os temas exigidos 

para treinamento de manipuladores pela legislação vigente11, sendo eles: doenças 

transmitidas por alimentos, manipulação higiênica e higiene pessoal. O questionário 

apresentou três opções de respostas – Verdadeiro, Falso e não sei – onde para as 

duas primeiras foi atribuído um ponto, em caso de resposta correta, e zero para a 

última em todas as situações.  

Para a avaliação das práticas autorreferidas pelos manipuladores de 

alimentos foram apresentadas 18 questões, para identificar as ações dos 

participantes da pesquisa frente às atividades desempenhadas diariamente na 

produção das refeições e relacionadas à segurança dos alimentos. As respostas 

variam entre sempre, às vezes e nunca, sendo atribuído um ponto para cada 

questão respondida corretamente, considerando a legislação vigente em Boas 

Práticas de Manipulação11. 

5.5 AVALIAÇÃO DAS CONDIÇÕES HIGIÊNICO-SANTÁRIAS DA UNIDADE E DAS 

PRÁTICAS OBSERVADAS DOS MANIPULADORES 

Para a verificação dos aspectos higiênico-sanitários das unidades, foi 

aplicada uma lista de verificação elaborada por Saccol et al.64 em consonância com 

a RDC 216/2004 da ANVISA, legislação em vigência no país (ANEXO II). Critérios 

de classificação do percentual de adequação das condições higiênico-sanitárias das 

unidades, propostos por esses autores, foram utilizados nessa pesquisa, sendo: 

“Muito boa” de 91% a 100% de adequação dos requisitos; “boa” 70% a 90%; 

“regular” de 50% a 69%; “ruim” de 20% a 49%; e, “muito ruim” de 0% a 19% de 

adequação dos requisitos. 

A lista de verificação envolve os itens relativos à: “edificação, instalações, 

móveis e utensílios”; “higienização de instalações, equipamentos, móveis e 

utensílios”; “controle integrado de vetores e pragas urbanas”; “abastecimento de 

água; manejo de resíduos”; “manipuladores”; “matérias primas, ingredientes e 

embalagens”; “preparação do alimento”; “armazenamento e transporte do alimento 
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preparado”; “exposição ao consumo de alimento preparado”; “documentação e 

registro”; “procedimentos operacionais padronizados”; e por fim, “responsabilidade”. 

O preenchimento dessa lista se deu por meio da observação “in loco” das unidades 

e da produção das refeições, além de consultas aos documentos e registros de 

operações disponíveis.   

Para avaliar as práticas observadas dos manipuladores foi utilizado, 

especificamente, o item “manipuladores” desta lista de verificação, onde os 

manipuladores da unidade foram observados durante as etapas de produção e 

distribuição das refeições. 

5.6 ANÁLISE DOS DADOS 

Inicialmente foi realizada uma estatística descritiva do estudo. Utilizou-se 

como ponto de corte o percentual de 60% de acerto para se considerar 

satisfatórios/adequados o conhecimento, as práticas autorreferidas e práticas 

observadas dos manipuladores, percentual também adotado em alguns estudos18,54. 

As análises estatísticas foram realizadas utilizando-se o software R versão 3.2.4 e 

foi adotado o nível de significância de 5%.  Realizou-se um teste Qui-quadrado para 

verificar associação entre o conhecimento com as variáveis sócio demográficas, e 

entre as práticas autorreferidas com as variáveis sócio demográficas. Foi realizado 

um teste de Spearman para verificar a existência de correlação entre o 

“conhecimento” e as “práticas autorreferidas” dos manipuladores. Esse teste também 

foi utilizado para verificar correlação entre o “conhecimento” e as “práticas 

observadas” por unidade, entre as “práticas autorreferidas” com as “práticas 

observadas” por unidade, entre “condições higiênico-sanitárias” e “conhecimento”, 

bem como entre “condições higiênico-sanitárias” e “práticas autorreferidas”.  
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6 ARTIGO CIENTÍFICO  

6.1 O artigo intitulado “Food safety in Brazilian Popular Public Restaurants: food 

handlers knowledge and practice” foi submetido para publicação no periódico 
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SUMMARY 

This study aims to assess food safety knowledge and practices of food handlers in Popular 

Public Restaurants in Brazil. A questionnaire has been applied with 70 food handlers from 

Restaurants in different municipalities, with questions related to knowledge and self-reported 

practices, as well as observed practices related to food safety. To check hygienic-sanitary 

conditions of restaurants a checklist has been applied. Regarding the knowledge an average of 

72.64% of correct answers has been observed. Self-reported practices presented 80.71% of 

adequacy while observed practices 75.40%. Positive correlation has been observed between 

knowledge and self-reported practices of handlers. The observed practice of handlers 

presented no correlation with knowledge and self-reported practices. There has been no 

association between social-demographic data and knowledge and self-reported practices of 

handlers. Overall average adequacy of hygienic-sanitary conditions was 68.08%, classifying 

the units as "regular". Despite satisfactory results related to the handlers knowledge and 

practices, the hygienic-sanitary conditions of the restaurants are of concern. 

 

KEY WORDS 

Food handlers. Food Safety Practices. Food Safety. Food Service. Good Handling Practices. 

 

PRACTICAL APPLICATION 

The Popular Restaurant Program in Brazil aims to provide proper food from the nutritional 

and hygienic-sanitary aspects, at affordable prices. The assessment of food handlers 

knowledge and practices, as well as the assessment of the hygienic-sanitary conditions of 

these units, are key to support actions aimed at improving the quality of the meals served in 

these restaurants, since they are essential agents in the production of meals, especially the 

handler, who can become a source of food contamination if necessary care is not taken. 

Therefore, conducting this assessment can be an important tool for quality management in 

these units and provide improvements in the process of food handling, besides ensuring 

compliance with the objectives proposed by the Popular Restaurant Program. 

 

INTRODUCTION 

The increase in the amount of meals out of home perceived in recent years has 

occurred due to significant changes triggered by several factors related to urbanization, 

industrialization, professionalization of women, reduction of time for food preparation and / 

or consumption, among others (Anjos et al., 2014; Akutsu et al., 2005). Data from the Survey 

of Family Budget in Brazil show that between 2008 and 2009 expenses with food out of home 
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accounted for 31.1% of total food expenses (IBGE et al., 2010). In Brazil, the estimate is that 

at every five meals one is out of  home. 

In this scenario, Popular Restaurants have been operating since 2006 in Brazil, which 

are public tools for the promotion of Food and Nutrition Security. These restaurants should 

provide quality meals from the nutritional and sanitary point of view, at affordable prices, in 

comfortable environments, for a target audience in unsafe food zones (Brazil, 2012). In the 

state of RN, the target audience for this program are workers of the industry, trade, street 

vendors and unemployed workers (SETHAS, 2017). Currently, around 23.000 meals/day are 

produced in RN, serving an audience in unsafe food zones and enabling the supply menus 

adjusted to the eating habits and customs of the population (SETHAS, 2017, Silva, 2008). 

During the preparation of food products, food handlers play a key role in hygienic-

sanitary control, and may be responsible for the promotion of Foodborne Diseases episodes 

(Muller, 2011). Training programs for these handlers can provide hygiene-sanitary quality 

assurance through specific training, since there are associations between food contamination 

and lack of knowledge and / or negligence in food preparation (Saccol et al., 2006; Lange et 

al., 2008). 

A study of food handlers of different types of sectors has showed that 62.2% of the 

participants had pathogenic bacteria on their nails, thus being identified several 

microorganisms, such as Sthaphylococcus aureus, Escherichia coli, Klebsiella, Pseudomonas, 

among others. According to the data, the authors have observed that the contamination relates 

to the educational level of handlers, the habit of washing the hands after using the toilet and 

the income (Nasrolahei et al., 2017).  

Assessing the knowledge and practices of food handlers is essential for making 

improvements in food quality, since they have been considered the main responsible for food 

episodes (Cunha et al., 2014a). According to Frewer et al. (1994), knowledge is important in 

the perception of risks, since the increase of knowledge provides improvements in the control 

and regulation of hazards. Additionally, these authors portray that risk perception can guide 

decisions, implying changes in human behavior. Moreover, the evaluated assessing self-

reported practices provides a useful and cost-effective approach both to assess current hygiene 

status and to determine training needs for employees (Wambui et al., 2017). For these authors, 

good hygiene practices in food services are elementary for the prevention of consumers 

health’ and the control of risks to public health. 

Some studies have sought to clarify matters related to the knowledge and practices of 

handlers (Cunha et al., 2014b, Mello et al., 2010, Zanin et al., 2015, Al-shabib et al., 2016) 

demonstrating such assessments seems to provide assistance in the development of new 

strategies for food handlers training (Rossi et al., 2017), which seems to improve food safety 

(Latorres et al., 2016). Therefore, this research aims to assess the observed and self-reported 

practices and knowledge of food handlers working in Popular Restaurants in the state of RN.  

 

METHODOLOGICAL PROCEDURES 

GENERAL RESEARCH DATA 

Data collection was made locally through the application of a questionnaire with food 

handlers of Popular Restaurants in RN, as well as the application of a checklist to assess their 

compliance with good handling practices in the units.  
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The Ethics and Research Committee (CEP) of the Onofre Lopes University 

Hospital/Federal University of RN has  approved this research, in accordance with CAAE Nº. 

51180115.0.0000.5292. The acknowledgement occurred spontaneously, with the handlers 

having signed the Term of Free and Informed Consent, through which they got informed on 

the risks and benefits of the study.  

The universe of Popular Restaurants in RN considered for sampling was a total of 24  

units (total units distributed in 20 municipalities in the year 2016). For the sampling plan, we 

have chosen the conglomerate method (Popular Restaurant Units in RN). A random lottery of 

5 units was carried out, where all the food handlers of all restaurants were approached 

(Bolfarine and Bussab, 2005). At this stage, the instrument tested in a pilot study was applied 

in order to check if the scores of "knowledge" variable presented variations between them. 

These 5 units were picked, each from a different municipality, among those that carried out 

production in loco, in this case only 19. After the results of the assessment of the "knowledge" 

score, a sample calculation was carried out, totaling 10 restaurants for the research. 

ASSESSMENT OF FOOD HANDLERS SELF-REPORTED PRACTICES AND 

KNOWLEDGE 

In order to carry out the social-demographic characterization of handlers, a 

questionnaire was prepared based on the studies of Liu et al. (2015), Freitas (2013), Santos et 

al. (2008) and Cunha, Stedefeldt and Rosso (2012). To evaluate the knowledge and self-

reported practices of handlers a questionnaire based on Brazilian legislation for good handling 

practices (Brazil, 2004) and the study of Santos et al. (2008) was utilized.  

Aimed at improving the questionnaire, we have conducted a pilot study with handlers 

of a Popular Restaurant. During the application, an assessment of the participants on possible 

difficulties in understanding the matters and providing the information was required. 

Accordingly, researchers have discussed and defined the changes deemed necessary for the 

final version of the instrument. This questionnaire is divided in three stages: social- 

demographic evaluation; assessment of knowledge in food good handling practices; and 

assessment of self-reported practices of food handlers. 

Social-demographic classification was obtained through information provided by 

handlers and documentation of evidence provided by the unit manager. The following 

information was collected for handlers classification: age, gender, schooling, function, 

professional experience and participation in trainings on good handling practices. 

For the assessment of food handlers knowledge, the instrument presented 31 questions 

subdivided into 3 parts according to the subjects required under current legislation for 

handlers training (Brazil, 2004), namely: foodborne diseases, hygienic handling and personal 

hygiene. The questionnaire has presented three options of answers - True, False and I don’t 

know – where the first two are assigned a point if the answer is correct, and the last one is 

zero in all cases.  

In order to assess food handlers self-reported practices, 18 questions were presented to 

identify said actions of research participants regarding the activities performed daily in the 

production of meals and related to food safety. The answers vary between always, sometimes 

and never, being a point assigned for each correct answer, considering the legislation in force 

on good handling practices (Brazil, 2004). 
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ASSESSMENT OF HYGIENIC-SANTARY CONDITIONS OF THE UNIT AND 

OBSERVED PRACTICES OF HANDLERS  

A checklist based on good practices brazilian legislation (Saccol et al., 2013) was used 

to check the hygienic-sanitary aspects of units. Criteria for classification of the percentage 

adequacy of hygienic-sanitary conditions of the units, which was proposed by the authors, 

were used in this research, where: "Very good" ranges from 91% to 100% of adequacy to the 

requirements; "Good" 70% to 90%; "Regular" from 50% to 69%; "Bad" from 20% to 49%; 

And, "very bad" from 0% to 19% of adequacy to the requirements. 

The checklist comprise items related to: "buildings, facilities, furniture and utensils"; 

"hygiene of facilities, equipment, furniture and fixtures"; "integrated control of vectors and 

urban pests"; "water supply”; “waste management"; “handlers”; "raw materials, ingredients 

and packaging"; "food preparation"; "storage and transportation of prepared food"; "Exposure 

to consumption of prepared food"; "documentation and records"; "standard operating 

procedures"; and finally, "responsibility." This list was filled out through the observation "in 

loco" of units and the production of the meals, besides the consultations to available 

operations documents and records.   

The item “handlers” of this checklist was specifically used in order to assess handlers 

observed practices, where handlers of the units were observed during the meals’ production 

and distribution stages. 

DATA ANALYSIS 

First, a descriptive statistics of the study was carried out. The percentage of 60% 

correctness was used as a cutoff point to classify as satisfactory / appropriate the knowledge, 

the self-reported practices and the observed practices of the handlers (Vo et al., 2015; Et al., 

2015). Statistical analysis was carried out using software R version 3.2.4 and a significance 

level of 5% was adopted. A Spearman test was performed to verify the existence of 

correlation between "knowledge" and "self-reported practices" of handlers. This test was also 

used to check the correlation between "knowledge" and "observed practices" per restaurant; 

"self-reported practices" and "observed practices" per unit; "hygienic-sanitary conditions" and 

"knowledge" and between "hygienic-sanitary conditions" and "self-reported practices". 

Finally, a Chi-square test was performed to check the association between knowledge and 

social-demographic variables and between self-reported practices and socio-demographic 

variables. 

  

RESULTS AND DISCUSSION 

SOCIAL-DEMOGRAPHIC DATA 

As shown in Table 1, among the handlers participating in the research (n = 70) most of 

them were male, aged between 30 and 40 years and have complete high school. Although 

nobody reported to be illiterate, it was observed that more than half of food handlers (55.7%) 

presented education level lower than full high school, from unfinished elementary education 

to unfinished secondary education. Schooling proves to be an important factor in regards to 

food safety, since handlers need to understand the standard operating procedures, as well as 

record their activities. According Freitas et al (2014), schooling is an important indicator of 

work quality, unraveling the quality of life and growth potential of employees. Regarding the 

professional characteristics, most of the participants worked as kitchen porters (48.6%), and 

worked in the field for 1 to 5 years (48.6%). We have observed that the highest frequency of 
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handlers training has occurred in the period of 6 months to 1 year (Table 1). However, a 

significant part of these handlers had been trained for over a year (25.7%) and 10.0% of them 

had never received good practices training, and yet they were performing their food handling 

activities. The current legislation recommends that training in good practices (Brazil, 2004) 

are regularly carried out, therefore, 35.7% of handlers were noncompliant with the legislation. 

A study involving restaurant handlers from a University in Saudi Arabia shows that all 

participants were men, with an average age of 26 to 35 years old, and 63.4% of the 

respondents were high school students (Al-shabib et al., 2016 ). These authors also identified 

similar professional characteristics demonstrated, moreover, the authors further observed that 

about 36.8% of the sample did not present satisfactory reading level.  

Freitas et al., (2014) have observed, among handlers of hotels, a female majority, 

within the age group of 20-30, and with complete high school. Most of these handlers were 

salespeople, followed by kitchen assistants, working in the field for up to 5 years. Although it 

was carried out in the same state as the present study, the results have differed in some points, 

since it approached handlers of hotel service.  

ASSESSMENT OF FOOD HANDLERS KNOWLEDGE 

When assessing food handlers knowledge on good handling practices, an average of 

72.76% (± 14.24) correct answers was obtained, thus demonstrating satisfactory / appropriate 

knowledge according to the established cut-off point (> 60.0%). A significant dispersion of 

the results near the average was observed both for handlers self-reported knowledge and 

practices and for hygienic-sanitary conditions of units. This can be attributed to the diversity 

of quality control conditions in the production of meals found in the units. Some places 

presented a quality assurance certification (ISO 9001) in place, where it is likely that handlers 

training and supervision occur more regularly a greater adequacy of the unit is observed, 

while others did not present minimum implementation of good practices recommended by 

current legislation (Brazil, 2004).  

Although the overall result was satisfactory, we have observed that only 32.86% of the 

handlers are aware of the inadequacy of washing hands with soap and water only. Other 

knowledge matters related to direct food contamination also presented low percentages, such 

as the maintenance of meat defrosting meat temperature, the proper measure to take in cases 

of hand injuries and the cooling of leftovers. These factors are closely associated with the 

proliferation of microorganisms, and can trigger DTA scenarios. The handlers have also failed 

to demonstrate they knew the cleaning and sanitation concepts, being such stages often 

ignored, since failures were observed in the implementation of Standard Operating Procedures 

(SOP). The highest percentage of correct answers per matter in this study was observed in the 

item related to chemical contamination of foods (97.14%) (Table 2). Cunha et al. (2014) have 

evaluated the knowledge of handlers from different types of restaurants in the city of Santos - 

Brazil, observing participants’ knowledge level of 64%, lower than the findings of this study.   

A positive correlation was observed between the variables "knowledge" and "self-

reported practices" of food handlers (r = 0.364; p-value = 0.001941). According to the 

estimated regression: (54,921 + 0.345 x knowledge), it is estimated that, for every 1% added 

to knowledge, the self-reported practices increase by an average of 0.345%. Cunha et al., 

(2014a) have also observed a positive association between these variables. Regarding the 

social-demographic data, it was observed that there has been no association between the 

"knowledge" and "social-demographic and occupational characteristics" of participants (p> 

0.05) (Table 3). Osaili et al (2013) have neither identified a significant association between 
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knowledge and social-demographic characteristics nor between the times of professional 

experience of handlers. No significant correlation was verified between knowledge and 

observed practices per restaurant in this study (r = 0.142, p-value = 0.6965). 

ASSESSMENT OF FOOD HANDLERS SELF-REPORTED PRACTICES  

With regards to food handlers self-reported practices related to food safety, an average 

of 80.71% (± 15.15) of correct answers was achieved, reaching the cut-off point established in 

the study. The percentage of correct answers per matter is shown in table 4. The highest 

percentage was attributed to the absence of smoking habits in UAN's premises, where 98.57% 

have stated never to do this practice. Additionally, questions related to hand washing and 

disinfection have presented satisfactory results, since a few food handlers have stated that they 

always wash their hands with soap and water only (17.14%). According to Codex Alimentarius 

Commission (2003), improper food handling is one of the main causes of food contamination, 

with the hygiene of the hands representing a major risk factor. Thus, food handlers must always 

properly wash their hands at all stages of food production, before and after eating, after 

touching contaminated materials, after using the toilet, among others (Al-Shabib et al. 2016). 

When assessing food handlers self-reported practices of school UAN in the municipality of 

Camaraçi / Brazil, Soares et al. (2012) have also identified a satisfactory percentage, where 

70% of the questions were correct. Although result is lower than the one observed in this 

research, the score of their study has reached the established cutoff point. 

When correlating self-reported practices and observed practices per unit, no significant 

correlation was observed (r = 0.234; p-value = 0.5155). Rebouças et al. (2017) observed food 

handlers adequate self-reported practice, however some unsatisfactoty hygiene practices were 

observed. Likewise, this study has also showed no association between self-reported practices 

and social-demographic characteristics of the participants (p> 0.05) (Table 2). In the study by 

Tan et al. (2013), there were no significant associations between the average of "self-reported 

practices" and variables such as "age", "gender", "education level", "work experience" and 

"training". Although the results of this study have failed to identify the association of social-

demographic variables, both with self-reported practices and with knowledge, the relevance of 

these social-demographic characteristics is acknowledged as an influencer in this process, 

especially the schooling of individuals, once it was also observed that the increase of 

knowledge leads to an increase in the self-reported practices. 

HYGIENIC-SANITARY CONDITIONS OF RESTAURANTS 

It was observed that the hygienic-sanitary conditions of restaurant units reached an 

overall average of 68.08% (± 13.63), which classifies them as regular (Saccol et al. 2013). In 

general, "Buildings, facilities, furniture and utensils" was the block presenting the lowest 

percentage of adequacy (58.8%), which could compromise food quality (Table 5). This 

scenario of hygienic-sanitary inadequacies in Popular Restaurants of RN has been reproduced 

even after years the program had been in place in the state, and this can be checked when 

these results are compared to the data obtained from the research conducted by Silva (2008), 

as well as to the case study of Souza, Calazans and Bagni (2017), where the units were, 

similarly, classified as regular. 

Regarding the buildings and facilities of the units under this study, we have found that 

most of the buildings leased for the operation of Popular Restaurants was planned for another 

purpose. Some physical structures are residences adapted for the production of meals, while 

others are sheds without the required divisions to allow an adequate flow of food, as 

determined by the current legislation (Brazil, 2004). A study carried out at Popular 
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Restaurants in the state of Rio de Janeiro has found that 70% of the investigated Popular 

Restaurants were adapted sites that have been built for another purpose (Mello et al., 2013), 

thus demonstrating that such fact may be common to the units under to the program. When 

evaluating the hygiene and sanitary conditions of these restaurants, these same authors have 

observed inadequacies, all of which have been classified as partially adequate, with a 

percentage between 51 and 76% (Mello et al., 2013). These results are in line with the present 

study.  

The block "Documentation and registration of activities" has also presented a low 

adequacy percentage (62.9%) (Table 5). Current legislation requires food services to have a 

Manual of Good Practices and Standard Operating Procedures (SOP), and these should be 

available to service staff and health authorities upon request (Brazil, 2004). In the present 

study, we have observed units that failed to present a Manual of Good Practices, and some 

had not implemented the SOP recommended by law. In this sense, it was possible to observe 

that there is a failure in the daily activities records, especially those related to hygiene, thus 

compromising the quality warranty of the food served in the unit, since it is in disagreement 

with current legislation. Based on consumers' reports, the absence of the Technical Manager 

was observed in one of the units under study, which represents a relevant inadequacy. 

According to the Term of Reference governing the hiring of the outsourced companies 

responsible for the provision of meals to Popular Restaurants in Brazil, each company must 

present in its permanent staff, a nutritionist, holding a certification of legal technical 

responsibility for the production of meals, who shall monitor operations to ensure the quality 

of meals produced (SETHAS, 2016). The nutritionist is the professional qualified to perform 

activities of planning, organizing, directing and controlling of activities in food services 

(Brazil, 1991), being fundamental in the process of quality control of meals served.  

Although the item "food preparation" has presented an overall adequate percentage, 

there were still inadequate practices regarding essential items, such as absence of temperature 

control, meat defrosting at room temperature, perishable foods exposed to room temperature 

for longer periods, among others. These are essential items to guarantee food quality, since 

non-compliance with adequate practices in this stage can directly influence the contamination 

of food, enabling the growth of microorganisms that can lead to the occurrence of DTA. 

The highest adequacy percentage related to the "storage and transportation of prepared 

food", reaching 94.4% (Table 5). However, this block has been applied to a few units, since 

only 3 of them transported the food prepared for distribution to other Popular Restaurant units 

in the same municipality or in neighboring municipalities. It is extremely important to obtain 

satisfactory results in this item, considering the relevance of temperature control in this step to 

avoid microbial growth, thus avoiding DTA. 

When correlating the hygienic-sanitary conditions data with food handlers knowledge 

variable, no significant result was observed (r = 0.103; p-value = 0.785). Furthermore, no 

significant correlation was found between hygienic-sanitary conditions and "self-referred 

practices" variable (r = 0.503; p-value = 0.143). The general hygienic-sanitary conditions 

seem not to be influenced by the food handlers knowledge and self-reported practices, since 

they involve items that do not depend directly on the handler, such as "Buildings, facilities, 

furniture and utensils" and "Documentation and Records", which in both cases presented the 

lowest percentages of adequacy. The results of the study by Rebouças et al. (2017) 

corroborate with these findings. Olmedo et al. (2017), analysing the results of sanitary 
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inpections in food services locatad in Curitiba-Brazil demonstrated that 70% of the 

inspections showed nonconformities with the requirements of the current legislation 

concerning good handling practices. The main irregularities found were related to work 

procedures and processes, sanitary conditions, and physical structure, reinforces the 

importance that legislators and inspection teams reevaluate their goals, strategies and work 

processes to prioritize food safety. 

On the grounds of the objective proposed by the Popular Restaurant Program 

regarding the hygienic-sanitary condition of meals, which aims to provide appropriate meals 

(Brazil, 2004), the results of this study show that the units are non-compliant with the 

provisions of the program policy. Additionally, the relevance of the search for improvements 

in these conditions is evident, since these units are aimed at serving an audience that is under 

unsafe food zones (Brazil, 2004).    

ASSESSMENT OF OBSERVED PRACTICES 

The practices of food handlers were observed and evaluated per restaurant, conducting 

punctual observations of handlers during their daily activities. The average adequacy 

identified was 75.40% (± 18.76). According to Medeiros et al. (2017), it is worth checking the 

correlation between the discourse and the actual practice of Good Manufacturing Practices, 

which is associated to concrete actions to assure the nutritional, sensorial and microbiological 

quality in food preparations and / or meals.  

The main inadequacies found in the present study were: the non-removal of the 

handler in cases of injuries, maintenance and cleanliness of uniforms, daily change of 

uniforms, use of uniforms outside the restaurant's premises, as well as the size and cleanliness 

of nails. In the study by Rebouças et al. (2017) it was found that although the self-reported 

practices have demonstrated a good outcome, the results of the checklist have identified that 

most handlers (91.3%) failed to perform proper hand hygiene.  

According to Cunha et al (2014a) there are other reasons that may influence the failure 

of food handlers to adopt appropriate practices, such as: low perception of risk with regards to 

hand hygiene, inappropriate infrastructure of units or work overload. In view of these factors, 

food handlers prioritize other activities (Cunha et al, 2014a). 

 The findings of this study demonstrate that the level of knowledge of handlers have 

direct influence on the answers given by them with regards to their practices in the workplace. 

However, in statistical terms, such phenomenon is not observed in the practices hereunder; 

and although the handlers defend they meet the standards, it has not been observed for some 

items. In this context, there may be other factors that influence the adoption of appropriate 

practices. A study by Rebouças et al (2017) has demonstrated a positive association between 

satisfaction at work and the implementation of appropriate hygiene practices, thus suggesting 

that adequate working conditions positively influence food safety practices. Furthermore, 

according to data evaluated, there has been no association between training and self-reported 

practices (p = 0.7144), showing that, in isolation, training does not seem to be sufficient to 

guarantee food safety. The research by Cunha et al (2014b) support these findings, since they 

have observed that training based on theoretical aspects had no relation with food handlers 

attitudes and practices. 

 Some studies have demonstrated the relevance of the understanding of the "OB" 

factor – the optimistic bias, which is a positive perspective individuals attribute to events, 
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considering that negative reactions are less likely to occur to oneself than to others (Gouveia 

and Clarke, 2001). This OB factor allows to explore food handlers feelings and perceptions, 

which can influence their behavior and be associated to adequate food safety practices (Cunha 

et al., 2004; Rossi et al., 2016). According to these authors, this optimistic bias seems to 

influence food handlers practices, causing many to neglect important tasks based on the belief 

that other employees make more mistakes than them. Rossi et al. (2017) have pointed out that 

an overly optimistic food handler can neglect operations and contaminate food. However, 

despite observing an optimistic bias among study participants, the authors found that "OB" 

factors were not related to the handlers level of knowledge. Cunha et al. (2015) also failed to 

identify an association between "OB" factors and food handlers knowledge, attitudes and 

practices. 

 Understanding the factors that influence the adoption of adequate practices during 

food handling is extremely important for the definition of strategies able to minimize the 

possible hindrances of this process, thus facilitating the execution of appropriate handling and 

reducing the risks to the health of the consumers. 

CONCLUSION 

This study has observed that food handlers of Popular Restaurants of RN have 

satisfactory levels of food-safety "knowledge", "self-reported practices" and "observed 

practices". Additionally, we identified a positive correlation between the "knowledge" and 

"self-reported practices" variables among food handlers, being that the greater the knowledge 

on food safety the more positive are self-reported practices. The observed practices have 

presented satisfactory results. However, hygienic-sanitary conditions of Popular Restaurants 

are inadequate, having higher percentages of inadequacy those items that are independent of 

the handler's actions and that directly imply the food safety and, consequently, in meeting the 

objectives proposed by the policy that serves as basis to the state program operation.  
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TABLE 1.  

SOCIAL DEMOGRAPHIC CHARACTERISTICS OF FOOD HANDLERS 

 

 
Frequency 

(%) 

 

Sex 

 

    Male 74.3 

    Female 25.7 

Age  

    <20 1.4 

    20-29 31.2 

    30-40 48.6 

    >40 18.6 

Schooling  

    Unfinished elementary school 28.6 

    Elementary school 5.7 

    Unfinished high school 21.4 

    High school 42.9 

    Technical Level 1.4 

Professional Category  

    Cook 11.4 

    Kitchen porter  48.6 

    Magareff 11.4 

    Stockroom clerk 5.7 

    Assistant of General Services 22.9 

Time of Service  

    < 1 year 8.6 

    1 - 5 year 48.6 

    6 - 10 year 27.4 

    > 10 year 15.7 

Time of Training  

    6 months or less 30.0 

    6 months a 1 year 34.3 

    > 1 year 25.7 

    Never treined 10.0 
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TABLE 2.  

PERCENTAGE OF CORRECT ANSWERS DUE THE ASSESSMENT ON FOOD 

HANDLERS KNOWLEDGE  

QUESTIONS % Correct 

Answers 

1. Fresh eggs may contain salmonella bacteria, so they should not be eaten 

raw or undercooked 

71.43 

2. Bacteria can be on the skin, nose and mouth of healthy people, thus  

contaminating food 

88.57 

3. Lettuce and other raw vegetables may have microorganisms that cause 

Foodborne Diseases   

90.00 

4. Microorganisms responsible for Foodborne Diseases grow at room 

temperature  

67.14 

5. Bacteria can multiply when a food is kept at room temperature for 

longer periods 

81.43 

6. Food prepared too much in advance is more susceptible to the growth of 

microorganisms 

74.29 

7. Storing prepared foods close to raw foods favors cross-contamination, 

which, in turn, can cause Foodborne Diseases 

85.71 

8. Storing food near close to cleaning materials may favor chemical 

contamination 

97.14 

9. The presence of physical contamination such as nails, hair or screws in 

the food does not present a health hazard 

10. Bandages and gloves should be correctly used before handling food in 

the event of cuts / wounds and burns. 

70.00 

11. Food served raw (such as salads) shall not be sanitized 84.29 

12. Improper handling of food increases the risk of contamination, because 

the handler may transmit microorganisms to the food 

92.86 

13. Food can be contaminated by bacteria when in contact with other food 

that have already been contaminated 

94.29 

14. Working surfaces, like boards and benches can be responsible for food 

contamination 

94.29 

15. When wearing gloves you can handle cooked food after having 

handled raw meat 

85.71 

16. During cooking, the food must reach at least 70°C to ensure that 

microorganisms are removed.  

82.86 
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Cont. (Table 2)  

QUESTIONS % Correct 

Answers 

17. Once prepared, cooked food must be kept above 60°C 74.29 

18. Stored leftovers must contain the following information: name, date of 

preparation and shelf life 

84.29 

19. Cooked food can be safely stored when refrigerated below 5°C 64.29 

20. Food must be cooled to room temperature before storage in a 

refrigerator 

37.14 

21. Defrosting can reduce but cannot destroy all bacteria that can cause 

foodborne diseases 

74.29 

22. After defrosting, the meat may be kept at room temperature for up to 5 

hours 

57.14 

23. Food hygiene consists in the removal of unwanted solid residues such 

as dust, dirt, grease and similar. 

15.71 

24. The cleaning process takes place in two stages: disinfection and 

sanitization 

4.29 

25. After handling raw meat, the hands must be sanitized only with soap 

and running water  

32.86 

26. Always wash hands with soap, running water and sanitizers after using 

the bathroom.  

92.86 

27. After sneezing, hands should be properly sanitized. 94.29 

28. There is no need for men to remove mustache, because the 

contamination is lower 

85.71 

29. Nail polish in light colors may be used 92.86 

30. Uniforms must be washed once a week 91.43 

31. Not to use adornments (earrings, rings, necklace, etc.) during handling 

to avoid contamination  

90.00 
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TABLE 3.  

RESULTS OF CHI-SQUARE TEST FOR ASSOCIATION (P-VALUE) BETWEEN 

KNOWLEDGE, SELF-REPORTED PRACTICES AND SOCIAL-DEMOGRAPHIC 

CHARACTERISTICS 

SOCIAL AND DEMOGRAPHIC 

VARIABLES 

     Knowledge Self-reported practices 

p-value p-value 

Sex 0.8553 0.5959 

Age  0.2826 0.724 

School level 0.2514 0.1333 

Professional Category 0.8056 0.3415 

Experience time as food handler 0.4349 0.5432 

Training 0.4338 0.7144 

 

  



50 
 

TABLE 4. 

PERCENTAGE OF CORRECT ANSWERS TO EACH QUESTION IN THE 

ASSESSMENT OF SELF-REPORTED PRACTICES OF FOOD HANDLERS 

QUESTIONS % Correct 

Answers 

1. Are you removed from your labor activities 

when you are sick? 

52.24 

2. Do you wear the uniform outside the food 

and nutrition facilities? 

91.43 

3. Do you change uniforms when they get dirty? 92.86 

4. Do you wash hands when you arrive at work? 88.57 

5. Do you forget to wash hands to handle a 

prepared food when you have been handling 

raw food before? 

74.29 

6. If you eventually touch the garbage or 

cleaning products, do you wash your hands 

properly? 

97.14 

7. Do you wash your hands only with soap and 

running water? 

17.14 

8. Do you wash your hands after going to the 

toilet?  

91.43 

9. Do you smoke in the food and nutrition 

facilities? 

98.57 

10. Do you talk, sing, whistle, sneeze, spit, 

cough, eat or handle money during your 

activities? 

82.86 

11. Do you work without a bouffant? 91.43 

12. Do you keep your nails short? 90.00 

13. Do you work with adornments (earrings, 

bracelets, rings, etc.), make-up and perfumes? 

90.00 

14. Do you clean the countertops and sterilize 

with alcohol before start using it? 

91.43 

15. Do you sanitize packaging, such as cans, 

before using the product? 

77.61 

16. Do you sanitize boards and knives already 

used for raw foods before using them for other 

types of food? 

90.00 

17. Do you leave the leftovers at room 

temperature for a few hours and then freeze 

them? 

65.63 

18. When preparing fresh foods, such as 

vegetables and fruits, do you wash it only with 

running water? 

53.03 
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TABLE 5.  

HYGIENIC-SANITARY CONDITIONS OF POPULAR RESTAURANTS IN RIO 

GRANDE DO NORTE  

 Blocks assessed Average DP 

1. Buildings, facilities, equipment, furniture and fixtures 58.80 16.69 

2. Sanitation of facilities, equipment, furniture and fixtures 78.24 12.10 

3. Integrated control of vectors and urban pests 75.00 28.60 

4. Water supply 69.62 38.37 

5. Waste management 82.50 23.72 

6. Handlers 74.62 17.78 

7. Raw materials, ingredients and packaging 77.31 18.17 

8. Preparation of food 69.40 18.32 

9. Storage and transport of prepared food 94.44 9.62 

10. Exposure to consumption of prepared food 75.75 21.51 

11. Documentation and records 62.92 45.19 

12. Liability 70.00 42.16 
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6.2 A revisão de literatura intitulada “Food handlers knowledge and practices on food 

safety: impact on quality of meals producing process” foi submetida para publicação 

no periódico “Revista de Nutrição”, que possui fator de impacto 0.446 e Qualis B2 da 

CAPES para área de Nutrição. 
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ABSTRACT: The food handler plays a key role on meals production, since it is 

considered one of the responsible for food contamination. This review aimed to 

discuss aspects related to food handlers, approaching the relations among 

knowledge, attitudes and practices on food safety in their work process and address 

topics related to hygienic sanitary conditions of food services. The article’s research 

was performed between July 2016 and july 2017. Original articles were taken from 

digital databases and selected according their relevance for the theme, through the 

use of specific descriptors. The selection of the article took place through established 

inclusion criteria. The studies found showed that there are still failures related to food 

handlers, putting risks to the consumers health. Specific training based on handler 

deficiencies can improve the handlers knowledge, attitudes and practices. However, 

studies have shown that other factors seem to influence the adoption of appropriate 

handling practices. 

KEYWORDS: Food Handling. Knowledge. Food Safety. Collective Feeding. 

RESUMO: O manipulador de alimentos desempenha um papel fundamental na 

produção de refeições, visto que é considerado um dos responsáveis pela 

contaminação dos alimentos. Dessa forma, esta revisão objetivou discutir aspectos 

relacionados aos manipuladores de alimentos, abordando as relações entre 

conhecimento, atitudes e práticas sobre segurança alimentar em seus processos de 

trabalho e abordando temas relacionados às condições higiênico-sanitárias dos 

serviços de alimentação. A pesquisa ocorreu no período de julho de 2016 a julho de 

2017. Os artigos originais foram extraídos de bases de dados digitais, através do 

uso de descritores específicos. A seleção do artigo se deu por meio de critérios de 

inclusão estabelecidos. Os estudos encontrados demonstraram que ainda há falhas 

relacionadas aos manipuladores de alimentos, oferecendo riscos à saúde dos 

consumidores. Treinamentos específicos baseados nas deficiências dos 

manipuladores podem melhorar o conhecimento, atitudes e práticas dos 

manipuladores. No entanto, estudos tem demonstrado que outros fatores parecem 

influenciar a adoção de práticas adequadas de manipulação. 

PALAVRAS-CHAVE: Manipulação de alimentos. Conhecimento. Inocuidade dos 

alimentos. Alimentação Coletiva. 
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INTRODUCTION 

 The raising number of outside home meals has raised food quality concern [1]. 

Although there are advances in food quality control researches, the Foodborne 

Diseases (FBD) still happen all over the world, even in well developed countries, and 

these cases have been considered a public health problem, because they can result 

in economic losses, productiveness reduction and can specially affect consumers 

health [2,3]. 

Food handlers have an important role in meals producing process because 

they can contaminate food with food pathogens that cause FBD through inadequate 

handling practices [4]. The appropriate handling practices reduce cross 

contamination, also reducing risks for consumers’ health [5]. Therefore, researches 

that evaluate knowledge, attitudes and food safety practices have been developed 

with the intention to elucidate what is related to food handlers [6,3,7,8]. 

Cunha et al. [9] state there are many studies about food handling practices 

however, a few aim to comprehend the questions directly related to food handlers. 

According these authors food handlers are the main responsible for foodborne 

outbreaks and it is important to understand their behavior, emotions and perceptions 

to enable the elaboration and discussion of different strategies for formation and 

education. 

So, this review aimed to discuss aspects related to food handlers, taking the 

relation among their knowledge, attitudes and practices about food safety in work 

processes and to present hygienic-sanitary conditions topics in food services.   

METHODS 

This narrative literature review sought to answer the questions: 1) what studies 

are being carried out on the hygienic-sanitary conditions in meals production 

process? 2) the knowledge about food safety of food handlers influences their 

practices and attitudes? 3) Training: is it an efficient tool for empowerment? 

The articles used in this review were searched in databases such as: 

Periódicos CAPES, Scielo, Lilacs and PubMed. These bases were chosen 

considering their relevance for the theme. Only articles indexed and legislations were 
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included in this review, and other formats such as theses, dissertations, monographs, 

literature reports, conference papers were excluded. This research was performed 

between july 2016 and july 2017. It was used the following descriptors based in the 

Health Sciences Descriptors(DeCs) of the Biblioteca Virtual em Saúde (BVS, Virtual 

Health Library): [{manipulação dos alimentos} or {manipulación de alimentos} or 

{food handlling}] and [{conhecimento} or {knowledge}] and [{inocuidade dos 

alimentos} or {food safety}] and  and/or [{serviço de alimentação} or {food service}] 

and/or [{capacitação} or {treinament}].  

Initially, ninety-eight articles were obtained and the titles and abstracts were 

analyzed to select the articles and to verify their inclusion. The following inclusion 

criteria was used: (a) the study was made with food handlers, (b) the study evaluated 

knowledge and/or attitude and/or food handlers’ practices, (c) the study evaluated 

hygienic-sanitary conditions of food services, (d) the whole article was available, (e) 

the article was published in English, Portuguese or Spanish [4]. Finally, thirty 

manuscripts were considered necessary and were included in this review. 

HYGIENIC-SANITARY CONDITIONS AT FOOD SERVICES 

According to the World Health Organization, danger within food has been 

referred as a health problem and, although there is an effort by world government 

organizations to promote food safety, the foodborne diseases continue as a health 

problem [10, 11]. 

There is an estimative that 1.8 million of people die because of diarrheal 

diseases per year. These diseases are linked to contaminated food and water intake, 

in most of the cases [10]. In Brazil, 426 foodborne outbreaks occurred between 

January and October 2015. 7.371 people got sick because of food poisoning in the 

same period and recent data from Brazilian Ministry of Health shows that restaurants 

and bakeries (15,5%) are ranked as a second place in a roll of most frequent 

foodborne outbreaks places, preceded by domestic food production [12]. 

 Hygienic care during food preparation is essential to prevent foodborne 

diseases. Good handling practices are also essential, because they can ensure food 

quality and, consequently, consumer’s health [10].  
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Introducing good handling practices is a dynamic, efficient and low cost 

feature that covers caterer choices to food distribution, which ensures basic quality 

patterns such as the correct practices of food hygiene and handling [13]. Therefore, 

there is a set of laws regarding the production of meals approaching good handling 

practices for industry and food services in Brazil [14,15]. The Technical Regulation 

Good Practices in food services, of the Collegiate Board of Directors n° 216, released 

by the National Agency of Sanitary Surveillance concerns about the Good Handling 

Practices for Food Services Technical Regulation. This document deals about many 

stages of meals production: facilities and buildings and their hygienic processes, 

storing and transportation of food, vectors and pest control, water drinkability, also 

approaches criteria for food handlers’ attitudes [14]. 

 Lopes et al.[16], when evaluate the hygienic-sanitary conditions of public 

schools in Brazil, identified the existence of high regular sanitary risk related to 

structure and facilities, handling hygiene, place and food. Rabelo et al.[17] found 

similar results: 57.5% of schools presented elevated unsatisfying levels; and 42,5% 

critical levels.  

Ferreira et al.[18] identified that 50% of hospitals food handlers in Salvador-

Brazil presented positive Staphylococcus coagulase in their hands and/or nostrils. 

This situation was observed in other countries. A study in three European cities 

evaluated the level of hygiene in different food establishments and was observed that 

restaurants have problems related to cross-contamination, hygiene and temperature 

control [19]. 

Analysing the results of sanitary inpections in food services locatad in Curitiba-

Brazil, Olmedo et al. [20] demonstrated that 70% of the inspections showed 

nonconformities with the requirements of the current legislation concerning good 

handling practices. The main irregularities found were related to work procedures 

and processes, sanitary conditions, and physical structure, reinforces the importance 

that legislators and inspection teams reevaluate their goals, strategies and work 

processes to prioritize food safety. 
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KNOWLEDGE, ATTITUDES AND PRACTICES OF FOOD HANDLERS 

According to Frewer et al. [21], “knowledge” is taken as an important feature for 

risks perception, as the knowledge raise offers some improvement for regulation and 

control of dangers. While "attitude" is classified as a complex mental state that 

evolves beliefs, feelings, values and intention to act in specific ways [22]. Table 1 

describes studies conducted in different countries that have approached food 

handlers from various food sectors to explore data on food safety knowledge, 

attitudes and practices. With these data it is possible to observe similar average 

knowledge in most of the studies. 

A study performed by Smigic et al.[23] questioned 377 food handlers from three 

different countries (Serbia, Greece and Portugal) aiming to investigate and compare 

the knowledge level about food safety in different sorts of facilities where meals are 

produced. Those data acquired from the study demonstrate a level of 70,5% of 

knowledge from the participants. The Portuguese handlers presented a higher score 

(72,6%). The larger lack of knowledge was related to temperature, sources of food 

contamination, food kinds and high contamination risk.  

A study to identify risk practices of food handlers marketed on the streets of a 

southern Indian city noted that adequate food safety practices were neglected and 

favored contamination of marketed foods[24]. The authors suggested that 

inappropriate behaviors should be addressed in the training programs, encouraging 

the behavioral change of the food handlers.  

Tan et al. [25] demonstrated the existence of significant differences between 

the knowledge and educational level of the groups of food handlers  by primary 

school in Malaysia. Knowledge data were also related to self-reported practices. 

Ko[26] also found positive relationships between knowledge, attitudes and practices in 

assessing the relationship between food safety knowledge, attitudes, and self-

reported practices related to the Hazard Analysis and Critical Control Points of the 

handlers of restaurants in Taiwan. Soares et al.[27] observed that there was no 

association between knowledge, attitudes, practices and the presence of pathogens 

in the hands of the manipulators. 
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A study carried out in Saudi Arabia to assess their food handlers knowledge 

and practices  demonstrated that there was no real link between knowledge and 

practice in food safety [28]. However, Vo et al.[29], in a study that evolves 900 food 

handlers from schools and factories canteens in Vietnam, demonstrated associations 

between knowledge and attitudes, as well as associations between knowledge and 

practices.  

Osaili et al.[30] evaluated knowledge about food safety by fast food restaurant 

handlers. The evaluations showed a low knowledge level about some specific 

themes, and demonstrated that when the themes in training are approached there is 

improvement in the results. The author suggests the existence of a positive influence 

of some aspects such as proper and periodical training, knowledge evaluation, 

informative material and a better payment for food handlers. 

TRAINING: IS IT AN EFFICIENT TOOL FOR EMPOWERMENT? 

World Health Organization defines food handler as the person who handles 

food, whether they are or not packed, besides appliances, equipment or surfaces in 

contact with food. They have to fulfill the food hygiene demands [10]. Food hygiene 

training is essentially relevant and it is necessary to warn food handlers about their 

responsibilities and roles in FBD prevention [31]. In Brazil, the present laws advise the 

improvement practices training happen periodically, show proof documents 

evidencing they have been performed and explain, at least, the following themes: 

personal hygiene, FBD and hygienic food handling. The training program must be 

registered with the frequency of participation, workload and contents [14].  

Some studies have presented food handlers as the main part in the process of 

food contamination control and they have pointed to the importance of good handling 

practices training. A research in China related a high incidence of FBD outbreaks and 

showed that training programs may achieve good results, however training must be 

selective [32]. In a survey of school feeding and nutrition units the authors noted that 

food handlers did not comply with good handling practices, and attributed this to 

absence of periodic training and regular supervision by a dieticians, which 

compromises the quality of meals served [33].The training of the food handlers is 

important to operationalize quality control systems, however it requires investments 

and food and nutrition professionals to execute them [34]. 
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A study of food handlers of different types of sectors has showed that 62.2% 

of the participants had pathogenic bacteria on their nails, thus being identified several 

microorganisms, such as Sthaphylococcus aureus, Escherichia coli, Klebsiella, 

Pseudomonas, among others. According to the data, the authors have observed that 

the contamination relates to the educational level of handlers, the habit of washing 

the hands after using the toilet and the income [35]. 

Soares et al. [27] observed that most of food handlers were treined (92,2%), 

but even so the knowledge level about food safety was insufficient in a study 

performed Camaçari, Brazilian Northeast region. According to this study, 53,3% of 

analyzed samples from food handlers’ hands presented positive Staphylococcus 

coagulase, highlighting the need to re-evaluate the current model of food handler 

training and improve conditions to guarantee Hygiene [27]. Al-Shabib et al.[8] 

evaluating the knowledge, attitudes and practices of school canteen handlers, at 

three times - before training and, at 6 and 12 weeks post-training, found that 

knowledge outcomes were significantly Intervention group, that is, those who had 

participated in the training. 

A study aimed to identify the link between theoretical learning and knowledge, 

attitudes, self-reported practices, observed practices and variables that may 

influence [6]. The results showed that theoretical based training do not relate to 

attitudes, self-reported practices and observed practices. However, authors state 

training is an efficient method to improve food safety knowledge [6]. Ferreira et al.[36] 

presented similar results for training and attitudes. The methodology of trainings 

need to be re-evaluated and they must be more specific, so they can improve these 

results. 

Others studies showed the need for continuous training to increase the food 

handlers knowledge, suggesting that identified knowledge gaps can be used as a 

basis in food safety training and provide improvements to establishments [8,23]. Vo et 

al.[29] this study presented some food handlers’ suggestions for food safety training: a 

proper room where it is possible to perform training, managers’ participation, lower 

number of participants/course, presenting a larger amount of practical exercises and 

an addition of time length for the courses. 
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However, Cunha et al.[6] remark contradictions about the effects of training in 

food handlers’ behavior, and present some studies that demonstrate the existence of 

divergence among knowledge, attitude and practices. These divergences relate to 

the strategies used in applied training and positive results that tangle practices 

adopted by food handlers. 

In the other hand, even with the advances of educational techniques, 

certifications and intervention programs, according to Cunha et al.[9], the food 

outbreaks are recurrent and a few studies aimed to comprehend food handlers’ 

attitudes and perceptions. According to the same authors, the “OB (Optimistic Bias)” 

phenomenon is related to foodborne diseases. Egocentrism may explain these OB 

occurrences, because some handlers want to be better seen than other ones [37]. The 

optimistic biases are important because they can hind the efforts to promote a low 

risk attitude. When people believe they are under lower risk than others are, they can 

disregard communications of risk [38]. 

Cunha et al.[39] and Rossi et al. [40] revealed the existence of optimistic bias in 

food handlers, however, there was no association among these OB feature scores 

and food handlers knowledge. The perception about the professional activity was 

evaluated in a survey with food handlers of a hospital, and found that these 

professionals, despite considering their activities crucial for survival and maintaining 

a good relationship at work and enjoying the functions they perform, also reported to 

be a exhaustive routine and professional unrecognized, since the superiors were 

oblivious to the difficulties [41].  

FINAL CONSIDERATIONS 

Studies demonstrate associations between the knowledge, attitudes and 

practices of food handlers in relation to food safety. It has also been realized the 

importance of understand and exploring the feelings and perceptions of the food 

handlers, that can influence their behavior. All studies reinforce the importance of 

manipulator training, which, when planned based on the needs of the food handlers 

and has different approach strategies, seems to positively influence the behavior and 

improvements of the hygienic-sanitary conditions of the units. However, further 

studies are needed to understand the reasons for not adopting good practices 

despite of good knowledge level. 
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Table 1 

Food handlers knowledge reported in studies in different countries   

Author/Year Type  Country N Mean 

knowledge 

(%)  

Santos et al. 
[42]

  Schoolar 

 

Portugal 124 66.1 

Tan et al. 
[25] 

Malaysia 85 85.35 

Soares et al. 
[27] 

Camaçari -Brazil 166 65.2 

Vo et al. 
[29] 

Vietnam 909 26 

Gonzales et al. 
[43] 

Commercial 

 

Santos – Brazil 59 63 

Osaili et al. 
[30] 

Jordan 1084 69.4 

Al-Shabib et al. 
[8] 

Saudi Arabia 87 Between 

44.8 and 

80.2 

Ko 
[26] 

Taiwan 421 84.7 

Smigic et al. 
[23] 

Serbia, Greece and 

Portugal 

377 70.5 

Ansari-Lari et al.
[44] 

Industry 

 

Iran 97 65 

Smigic et al. 
[45] 

Serbia 352 64 

Ferreira et al. 
[36] 

Hospital Salvador- Bahia 

Brazil 

237 68.8 

Cunha et al. 
[6] 

Commercial, 

hospital and 

school 

Brazil 183 64 

Farahat et al. 
[28]

 Traditional 

family 

kitchen 

Saudi Arabia 811 Between 

49.8 and 

63.4 
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7 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 A pesquisa realizada com manipuladores de alimentos de Restaurantes 

Populares do RN permitiu reunir informações importantes acerca da segurança dos 

alimentos produzidos e distribuídos nessas unidades, tanto em aspectos 

relacionados aos manipuladores de alimentos como os que envolvem as condições 

higiênico-sanitárias dos restaurantes. De acordo com o estudo, foi possível 

observar que o conhecimento influencia as práticas autorreferidas dos 

manipuladores, porém, notou-se, que o conhecimento não é suficiente para que haja 

adoção de práticas adequadas, visto que o conhecimento não influenciou as práticas 

observadas. Além disso, demonstrou-se que as condições higiênico-sanitárias dos 

restaurantes são inadequadas e comprometem os objetivos da Política Pública que 

rege o programa, no que diz respeito ao fornecimento de refeições saudáveis. 

 Essa pesquisa também proporcionou outros produtos importantes 

como uma revisão bibliográfica intitulada “Food handlers and food safety practices” 

que foi submetida ao periódico ”Revista de Nutrição”, bem como a aprovação de 

resumo a ser apresentado no “International Congresso of Nutrition”, a ser realizado 

na Argentina.  Também foi possível co-orientar e participar como membro da banca 

de avaliação do Trabalho de Conclusão de Curso intitulado “Avaliação das 

condições higiênico-sanitárias de Restaurantes Populares do Rio Grande do Norte”, 

além da participação em duas bancas de TCC intitulados: “Critérios utilizados na 

Seleção de Fornecedores para Unidades de Alimentação e Nutrição: um 

comparativo entre serviços com autogestão e terceirizado” e “Sistema de compras 

de gêneros alimentícios para Restaurantes Universitários públicos federais: um 

comparativo entre serviços de autogestão e terceirizado”.  

Além disso, houve participação em disciplinas de cursos de graduação 

em nutrição do Departamento de Nutrição, campus central e da Faculdade de 

Ciências da Saúde do Trairi, campus Santa Cruz, ambos pertencentes à 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte.  

O questionário construído para o desenvolvimento dessa pesquisa pode 

ser utilizado em outros estudos e na prática dos nutricionistas que desejam 

desenvolver treinamentos baseados nas necessidades da equipe. Será construído 

um relatório baseado nos resultados obtidos nessa pesquisa e este será 
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encaminhado à SETHAS, com o objetivo de o informar diagnóstico atual do 

Programa Restaurantes Populares, no que diz respeito às condições higiênico-

sanitárias.  

O desenvolvimento da pesquisa proporcionou atividades enriquecedoras 

como a participação em três mesas redondas, em eventos sobre Políticas Públicas 

de Alimentação e Nutrição, discutindo a Política do Programa Restaurante Popular. 

O aprendizado proporcionado através das visitas em restaurantes localizados em 

lugares distantes do órgão fiscalizador, fato que diminui a periodicidade das vistorias 

e compromete a garantia de execução da política do programa.  

Como perspectivas futuras sugere-se que se investiguem os aspectos 

que influenciam a adoção de práticas adequadas de manipulação, com intuito de 

que medidas eficazes sejam tomadas para se garantir a segurança dos alimentos 

produzidos em unidades de alimentação e nutrição. 
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APÊNDICE I – TERMO DE CONSCENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 

DEPARTAMENTO DE NUTRIÇÃO 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM NUTRIÇÃO 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

I – Esclarecimentos ao participante 

 Este é um convite para participar da Pesquisa “Avaliação do Conhecimento e das 

Atitudes de Manipuladores do Programa Restaurantes Populares”, que tem como 

pesquisadora responsável a professora Larissa Mont’Alverne Jucá Seabra. O objetivo do 

projeto é avaliar o conhecimento e as atitudes dos manipuladores de alimentos das unidades 

pertencentes ao Programa Restaurante Popular no estado do Rio Grande do Norte. 

 Caso concorde em participar, você responderá um questionário estruturado com 

perguntas sobre boas práticas de manipulação de alimentos e sobre as práticas referentes às 

atividades realizadas na unidade em que você trabalha. O tempo necessário para responder 

questionário será de no máximo 1 hora e você poderá recusar-se a responder as perguntas que 

lhe causarem constrangimento a qualquer momento.  A participação nesta pesquisa não 

representará qualquer risco potencial de ordem física. O risco envolvido com a participação é 

o constrangimento em responder às perguntas do questionário. Este risco será minimizado 

pela garantia do sigilo de informações. 

Os benefícios para as unidades de alimentação integrantes da pesquisa são: documento 

com os resultados gerais da pesquisa. Para os participantes: inteirar-se sobre o conhecimento 

da equipe acerca das Boas Práticas. Estas ações têm como objetivo a melhoria da qualidade na 

produção das refeições servidas nos Restaurantes Populares, como forma de melhorar a 

promoção da Segurança Alimentar e Nutricional, tendo um retorno ao público alvo das 

unidades participantes do estudo. Os dados coletados serão confidenciais e serão divulgados 

apenas em congressos ou publicações científicas, não havendo divulgação de nenhum dado 

que possa lhe identificar. 

http://www.docente.ufrn.br/larissaseabra
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Você não terá nenhum custo ao participar da pesquisa, no entanto se você tiver algum 

gasto que seja devido à sua participação na pesquisa, este será ressarcido, caso solicite. Em 

qualquer momento, se você sofrer algum dano comprovadamente decorrente desta pesquisa, 

você terá direito a indenização.  

Você ficará com uma cópia deste Termo e toda dúvida que você tiver a respeito deste 

projeto, poderá perguntar diretamente à Larissa Mont’Alverne Jucá Seabra no Departamento 

de Nutrição da UFRN, localizado na Av. Senador salgado Filho n. 3000, Campus 

Universitário ou pelo telefone 3342-2291. 

Dúvidas a respeito da ética dessa pesquisa poderão ser questionadas ao Comitê de 

Ética em Pesquisa da UFRN no endereço Av. Nilo Peçanha, 620 – Petrópolis, Natal/RN ou 

pelo telefone (84) 3342-5003. E-mail: cep_huol@yahoo.com.br 

II - Termo de Consentimento 

Eu, ___________________________________________________, após ter sido 

esclarecido e compreendido as informações descritas, concordo em participar da pesquisa. 

Autorizo a utilização das informações obtidas com a finalidade de desenvolver a 

pesquisa citada e também a publicação do referido trabalho de forma escrita, podendo utilizar 

inclusive minhas informações. Concedendo também o direito de uso para quaisquer fins de 

ensino e divulgação nos jornais e/ou revistas científicas, desde que mantenham o sigilo sobre 

minha identidade.  

Fui informado dos propósitos e objetivos do estudo estando ciente que minha 

participação é voluntária e que posso a qualquer momento me desligar sem nenhum 

constrangimento. 

 

         Natal, ____/____/______. 

_____________________________________ 

                                                                    Assinatura do participante da pesquisa 

                                                       _____________________________________ 

                                                                               Assinatura do Pesquisador responsável 

 

mailto:cep_huol@yahoo.com.br
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APÊNDICE II – INSTRUMENTO PARA AVALIAR CONHECIMENTO E PRÁTICAS 

AUTORREFERIDAS DOS MANIPULADORES 

CARACTERIZAÇÃO SÓCIO-DEMOGRÁFICA E DE TRABALHO 

 

Código do participante:_____ 

Número da Unidade (Restaurante Popular):____ 

 

1. Características sócio demográficas 

1.1 Sexo: (     ) M   (     ) F 

1.2 Idade: (     ) < 20 anos (     ) 20 – 29 anos (     ) 30 – 40 (     ) > 40 anos 

*Fonte: Liu et al, 2015.  

1.3 Escolaridade: (   ) Não alfabetizado  (   ) Fundamental incompleto (   ) 
Fundamental Completo (   ) Ensino médio incompleto (   ) Ensino médio completo      
(   ) Nível Técnico (   ) Ensino superior incompleto (   ) Ensino superior completo (    ) 
Pós-graduação 

*Fonte: Freitas, 200354 

1.4 Categoria profissional:(    ) Cozinheiro (    ) Auxiliar de cozinha (     ) Magareff     
(     ) Almoxarife (     ) Auxiliar de Serviços Gerais (     ) Outro:________________ 

*Adaptação: Santos et al, 200847. 

1.5 Tempo que atua como manipulador de alimentos: (    ) < 1ano (    ) 1 - 5 anos 

 (    ) 6 a 10 anos (     ) > 11 anos 

*Fonte: Liu et al, 201548.  

1.6 Treinamentos 

(    ) Treinado em seis meses ou menos (     ) Treinado entre seis meses até um ano         
(    ) Treinado há mais de um ano (     ) Nunca treinado.  

*Adaptação: Cunha, Stedefeldt, Rosso, 201223.
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CONHECIMENTO SOBRE HIGIENE E SEGURANÇA DOS ALIMENTOS 

DOENÇAS TRANSMITIDAS POR ALIMENTOS (DTA) 

Questão Verdadeiro Falso Eu não sei 

1.1 Ovos frescos podem ter 
bactéria salmonela, por isso 
não devem ser consumidos 
crus ou mal cozidos 

   

1.2 Bactérias podem estar na 
pele, nariz e boca de pessoas 
saudáveis, e contaminar os 
alimentos 

   

1.3 Alface e outras verduras 
cruas podem ter 
microrganismos causadores de 
Doenças Transmitidas por 
Alimentos (DTA)  

   

1.4 Microrganismos 
responsáveis por Doenças 
Transmitidas por Alimentos 
(DTA) crescem em temperatura 
ambiente 

   

1.5 Bactérias podem se 
multiplicar quando um alimento 
for mantido à temperatura 
ambiente durante um longo 
período 

   

1.6 Alimentos preparados com 
muita antecedência facilitam o 
crescimento de microrganismos  

   

1.7 Armazenar alimentos 
preparados próximos a 
alimentos crus favorece a 
contaminação cruzada, que por 
sua vez pode resultar em 
Doenças Transmitida por 
Alimentos (DTA) 

   

1.8 Armazenar alimentos 
próximo à materiais de limpeza 
pode favorecer contaminações 
químicas 

   

1.9 A presença de pregos, 
cabelos ou parafusos no 
alimento não representam um 
perigo à saúde 
 

   

MANIPULAÇÃO HIGIÊNICA 

Questão Verdadeiro Falso Eu não sei 

1.10 Quando apresentar 
corte/ferimentos e 
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queimaduras, deve-se utilizar 
corretamente curativos e luvas 
antes de manusear alimentos 

1.11 Alimentos servidos crus 
(como as saladas) não 
precisam ser higienizados 
 

   

1.12 Ao manusear os alimentos 
de forma inadequada aumenta-
se o risco de contaminação, já 
que o manipulador pode 
transmitir bactérias para o 
alimento 

   

1.13 Os alimentos podem ser 
contaminados por entrar em 
contato com outros alimentos 
que já estão contaminados  

   

1.14 Superfícies de preparo 
como tábuas e bancadas, 
podem ser responsáveis pela 
contaminação de alimentos 

   

1.15 Quando estiver utilizando 
luvas pode-se manusear os 
alimentos cozidos depois de ter 
manuseado carne crua 

   

1.16 Durante o cozimento, os 
alimentos devem atingir no 
mínimo 70°C para assegurar 
que microrganismos sejam 
eliminados.  

   

1.17 Depois de preparados, os 
alimentos cozidos devem ser 
mantidos acima de 60°C 

   

1.18 Ao armazenar sobras as 
mesmas devem apresentar as 
seguintes informações: nome 
da preparação, data de preparo 
e prazo de validade. 

   

1.19 Os alimentos cozidos 
podem ser armazenados de 
forma segura, quando 
refrigerados abaixo de 5°C 

   

1.20 Os alimentos devem ser 
resfriado à temperatura 
ambiente antes do 
armazenamento em geladeira 

   

1.21 O congelamento pode 
reduzir mas não destrói todas 
as bactérias que podem causar 
doenças de origem alimentar 
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1.22 Após descongelamento, a 
carne pode ficar cerca de 5 
horas em temperatura ambiente 

   

1.23 A higienização dos 
alimentos consiste na retirada 
dos resíduos sólidos 
indesejáveis como poeira, terra, 
gordura e etc. 

   

1.24 O processo de limpeza 
ocorre em duas etapas: a 
desinfecção e a higienização. 

   

HIGIENE PESSOAL 

Questão Verdadeiro Falso Eu não sei 

1.25 Depois de manusear carne 
crua deve-se lavar as mãos 
apenas com sabão e água 
corrente 

   

1.26 Deve-se lavar sempre as 
mãos com sabão, água 
corrente e sanitizante após usar 
o banheiro 

   

1.27 Depois de espirrar as 
mãos devem ser lavadas 
corretamente 

   

1.28 Os homens não precisam 
retirar o bigode, pois a 
contaminação é menor  

   

1.29 Esmaltes claros podem ser 
utilizados 

   

1.30 Os uniformes devem ser 
lavados uma vez por semana  

   

1.31 Não utilizar adornos 
(brinco, anel, corrente, etc.) 
durante a manipulação para 
evitar contaminação 

   

 

*Adaptação: Santos et al, 200847 
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PRÁTICAS AUTORREFERIDAS RELACIONADAS À SEGURANÇA DOS 
ALIMENTOS 

Práticas Às vezes Sempre Nunca 

1.1 Você é afastado do trabalho 
quando está doente? 

   

1.2 Você usa o uniforme fora das 
dependências da unidade de 
alimentação e nutrição? 

   

1.3 Você troca os uniformes 
quando estão sujos? 

   

1.4 Você lava as mãos ao chegar 
no serviço? 

   

1.5 Você esquece de higienizar 
as mãos ao manipular um 
alimento preparado, quando 
antes estava manipulando 
alimentos crus? 

   

1.6 Ao tocar no lixo ou em 
produtos de limpeza, você 
higieniza as mãos 
adequadamente? 

   

1.7 Você higieniza as mãos 
apenas em água corrente e 
sabão? 

   

1.8 Você higieniza as mãos após 
ir ao sanitário? 

   

1.9 Você fuma nas dependências 
da unidade de alimentação e 
nutrição? 

   

1.10 Você fala, canta, assobia, 
espirra, cospe, tosse, come ou 
manipula dinheiro durante suas 
atividades? 

   

1.11 Você trabalha sem touca?    

1.12 Você mantém unhas 
curtas? 

   

1.13 Você trabalha com adornos 
(brincos, pulseiras, 
anéis/aliança?s), maquiagem e 
perfumes? 

   

1.14 Você limpa as bancadas e 
passa álcool antes de começar a 
utilizá-la? 

   

1.15 Você higieniza embalagens 
como as latas antes de utilizar o 
produto? 

   

1.16 Você realiza higienização 
de tábuas e facas já utilizadas 
para alimentos crus, antes de 
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utilizá-los para outros tipos de 
alimentos? 

1.17 Você deixa as sobras em 
temperatura ambiente por 
algumas horas e depois 
congela?  

   

1.18 Ao preparar alimentos como 
vegetais, legumes e frutas, você 
lava apenas com água corrente? 

   

*Adaptação: RDC 216 (Brasil, 2004)38 
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ANEXO I - CERTIFICADO DE CONFORMIDADE COM COMITÊ DE ÉTICA EM 

PESQUISA 
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ANEXO II - LISTA DE VERIFICAÇÃO EM BPF/RDC 216  

Lista de Avaliação para Boas Práticas em Serviços de Alimentação 

Ana Lúcia de Freitas Saccol, Luísa Helena Hecktheuer, Neila Silvia Richards, 

Lize Stangarlin 

 

IDENTIFICAÇÃO DA EMPRESA 

1 – Razão social: 

2 – Nome fantasia: 

3 – Alvará / Licença sanitária: 

4 – Inscrição Estadual / Municipal: 

5 – CNPJ / CPF: 

6 – Fone: 7 – Fax: 

8 – e-mail: 

9 – Endereço (Rua/Av.): 

10 – Nº: 11 – Compl.: 

12 – Bairro: 13 – Município: 

14 – UF: 15 – CEP 

16 – Ramo da atividade: 

17 – Produção Mensal: 

18 – Número de Funcionários 19 – Número de Turnos: 

20 – Categoria de produtos: 

21 – Responsável técnico: 22 – Formação Acadêmica: 

 

23 – Responsável Legal/ Proprietário do Estabelecimento: 

 

24 – Motivo da Avaliação: 
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Fonte: RESOLUÇÃO – RDC Nº 216, DE 15 DE SETEMBRO DE 2004 

AVALIAÇÃO 
Marque com X a resposta de cada pergunta (AD=adequado/ IN=inadequado)/ 

(*)Na=Não se aplica 
Em caso de inadequado (IN): descreva a não conformidade ao lado (Descreve a 

inadequação) 

1. EDIFICAÇÃO, INSTALAÇÕES, EQUIPAMENTOS, MÓVEIS E UTENSÍLIOS 

 
ÁREAS EXTERNAS 

Na* AD IN Descreva a 
inadequação 

1.1 Estão livres de 
objetos em desuso ou 
estranhos no ambiente? 

    

1.2 Livre da presença de 
animais 

    

ÁREAS INTERNAS Na* AD IN Descreva a 
inadequação 

1.3 Estão livres de 
objetos em desuso ou 
estranhos no ambiente? 

    

1.4  Livre da presença de 
animais 

    

Edificações e instalações                                  

1.5 São projetadas de 
forma a possibilitar um 
fluxo ordenado e sem 
cruzamento? 

    

1.6 São projetadas para 
facilitar as operações de 
manutenção, limpeza, e, 
quando for o caso, 
desinfecção? 

    

1.7 O acesso às 
instalações é 
independente e não 
comum a outros usos 
(ex:Habitação)? 

    

1.8  Existe controle do 
acesso de pessoal? 
 

    

1.9  O dimensionamento 
é compatível com todas 
as operações? 

    

1.10 Existe separação 
entre as diferentes 
atividades por meios 
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físicos ou por outros 
meios eficazes? 

1.11 As instalações são 
abastecidas de água 
corrente? 

    

1.12 As instalações 
dispõe de conexões com 
rede de esgoto ou fossa 
séptica? 

    

INSTALAÇÕES 
FÍSICAS - PISOS 

Na* AD IN Descreva a 
inadequação 

1.13 Possuem 
revestimentos lisos, 
impermeáveis, e 
laváveis? 

    

1.14 são mantidos 
íntegros, conservados, 
livres de rachaduras, 
trincas, vazamentos, 
infiltrações, bolores e 
descascamento? 

    

INSTALAÇÕES 
FÍSICAS –PAREDES 

Na* AD IN Descreva a 
inadequação 

 1.15 Possuem 
revestimentos lisos, 
impermeáveis e 
laváveis? 

    

1.16 São mantidas 
íntegras, conservadas, 
livres de rachaduras, 
trincas, vazamentos, 
infiltrações, bolores e 
descascamento? 

    

INSTALAÇÕES 
FÍSICAS -

TETOS/FORROS 

Na* AD IN Descreva a 
inadequação 

1.17 Possuem 
revestimentos lisos, 
impermeáveis e 
laváveis? 

    

1.18 São mantidos 
íntegros, conservados, 
livres de rachaduras, 
trincas, goteiras, 
vazamentos, infiltrações, 
bolores e 
descascamentos? 

    

PORTAS Na* AD IN Descreva a 
inadequação 
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1.19 São mantidas 
ajustadas aos batentes 
(bem fechadas/vedadas) 
e estão bem 
conservadas? 

    

1.20 Nas áreas de 
preparação e 
armazenamentos 
possuem fechamento 
automático? 

    

1.21 Na área de 
preparação e 
armazenamento são 
providas de telas 
milimetradas? 

    

Janelas e outras 
aberturas (sistema de 
exaustão) 

    

1.22 As janelas são 
mantidas ajustadas aos 
batentes (bem 
fechadas/vedadas) e 
estão bem conservadas? 

    

1.23 Na área de 
preparação e 
armazenamento são 
providos de telas 
milimetradas? 

    

1.24 As telas são 
removíveis para facilitar 
a limpeza periódica 

    

RALOS E GRELHAS Na* AD IN Descreva a 
inadequação 

1.25 Quando presentes, 
os ralos são sifonados? 

    

1.26 Quando presentes, 
as grelhas possuem 
dispositivo de 
fechamento? 

    

CAIXAS DE GORDURA 
E ESGOTO 

Na* AD IN Descreva a 
inadequação 

1.27 Possuem 
dimensões compatíveis 
com o volume de 
resíduos 

    

1.28 Estão localizadas 
fora da área de 
preparação e 
armazenamento de 
alimentos? 
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1.29 Apresentam 
adequado estado de 
conservação e 
funcionamento? 

    

ILUMINAÇÃO Na* AD IN Descreva a 
inadequação 

1.30 A iluminação da 
área de preparação 
permite adequada 
visualização? 

    

1.31 As luminárias 
localizadas na área de 
preparação são 
apropriadas e estão 
protegidas contra 
explosão e quedas 
acidentais? 

    

VENTILAÇÃO Na* AD IN Descreva a 
inadequação 

1.32 Garante a 
renovação do ar e a 
manutenção do ambiente 
livre de fungos, gases, 
fumaça, pós, partículas 
em suspensão, e 
condensação de 
vapores? 

    

1.33  O fluxo de ar está 
adequado, não incidindo 
diretamente sobre os 
alimentos? 

    

1.34 Os equipamentos e 
os filtros para 
climatização estão bem 
conservados? 

    

1.35 Existem registro 
periódico da troca de 
filtros, da limpeza e da 
manutenção dos 
componentes do sistema 
de climatização 
(conforme legislação 
específica)? 

    

INSTALAÇÕES 
ELÉTRICAS 

Na* AD IN Descreva a 
inadequação 

1.36 Estão embutidas ou 
protegidas em 
tubulações externas? 

    

1.37 São íntegros, 
permitindo a 
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higienização dos 
ambientes? 

INSTALAÇÕES 
SANITÁRIAS E 
VESTIÁRIOS 

Na* AD IN Descreva a 
inadequação 

1.38 Localizados sem 
comunicação direta com 
a área de preparação e 
armazenamento ou 
refeitórios? 

    

1.39 Mantidos 
organizados e em 
adequado estado de 
conservação? 

    

1.40 Possuem portas 
externas com 
fechamento automático? 

    

1.41 As instalações 
sanitárias possuem 
lavatórios de mãos e os 
produtos destinados à 
higiene pessoal (Papel 
higiênico, sabonete 
líquido inodoro anti-
séptico, coletores com 
tampa e acionados sem 
contato manual e toalhas 
de papel não reciclado 
ou outro sistema 
higiênico e seguro para 
secagem das mãos)? 

    

LAVATÓRIO ÁREA DE 
MANIPULAÇÃO 

Na* AD IN Descreva a 
inadequação 

1.42 Existe lavatório 
exclusivo para higiene 
das mãos na área de 
manipulação em 
posições estratégicas em 
relação ao fluxo de 
preparo? 

    

1.43 Existem lavatórios 
em número suficiente de 
modo a atender toda 
área de preparação? 

    

1.44 Possuem: sabonete 
líquido inodoro anti-
séptico ou sabonete 
líquido inodoro e produto 
anti- séptico, toalhas de 
papel não reciclado ou 
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outros sistema higiênico 
e seguro de secagem de 
mãos e coleto de papel, 
acionados sem contato 
manual? 

EQUIPAMENTOS Na* AD IN Descreva a 
inadequação 

1.45 Quando entram em 
contato com alimentos, 
são de materiais que não 
transmitem substâncias 
tóxicas, odores, nem 
sabores aos alimentos 
(conforme legislações 
específicas) 

    

1.46 São mantidas em 
adequado estado de 
conservação e são 
resistentes a corrosão e 
a repetidas operações de 
higienização? 

    

1.47 Possuem as 
superfícies lisas, 
impermeáveis, laváveis e 
isentas de rugosidades, 
frestas e outras 
imperfeições? 

    

1.48 São realizadas 
manutenções programas 
e periódicas, bem como 
o registro dessa 
operação? 

    

1.49 É realizadas a 
calibração dos 
instrumentos de 
medição, bem como o 
registro dessa operação? 

    

UTENSÍLIOS Na* AD IN Descreva a 
inadequação 

1.50 Quando entram em 
contato com  alimentos 
são de materiais que não 
transmitam substâncias 
tóxicas, odores, nem 
sabores ao 
alimentos(conforme 
legislação específica)? 

    

1.51 São mantidos em 
adequado estado de 
conservação e são 
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resistentes à corrosão e 
a repetidas operações de 
higienização? 

1.52 Possuem as 
superfícies lisas, 
impermeáveis, laváveis e 
isentas de rugosidades, 
frestas e outras 
imperfeições? 

    

MÓVEIS Na* AD IN Descreva a 
inadequação 

1.53 Quando entram em 
contato com alimentos 
são de materiais que não 
transmitam substâncias 
tóxicas, odores, nem 
sabores aos 
alimentos(conforme 
legislação específica) 

    

1.54São mantidas em 
adequado estado de 
conservação e são 
resistentes a corrosão e 
a repetidas operações de 
higienização? 

    

1.55 Possuem as 
superfícies lisas, 
impermeáveis, laváveis e 
estão isentas de 
rugosidades, frestas e 
outras imperfeições? 

    

2. HIGIENIZAÇÃO INSTALAÇÕES, EQUIPAMENTOS, MÓVEIS E UTENSÍLIOS 

 

 Na* AD IN Descreva a 
inadequação 

2.1 As instalações, 
equipamentos, móveis e 
utensílios são mantidos 
em condições higiênico-
sanitárias? 

    

2.2 A  freqüência de 
higienização é 
adequada? 

    

2.3 Existe registro das 
higienizações quando 
não forem de rotina? 

    

2.4 A área de 
preparação é higienizada 
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quantas vezes forem 
necessárias e 
imediatamente após o 
término do trabalho? 

2.5 As caixas de gordura 
são periodicamente 
limpas? 

    

2.6 O descarte dos 
resíduos das caixas de 
gordura é adequado 
(conforme legislação 
específica)? 

    

2.7 As operações de 
higienização são 
realizadas por 
funcionários 
comprovadamente 
capacitados? 

    

2.8 Os funcionários 
responsáveis pela 
higienização das 
instalações sanitárias 
utilizam uniformes 
apropriados e 
diferenciados daqueles 
utilizados na 
manipulação dos 
alimentos? 

    

PRODUTOS 
SANEANTES (higiene 

ambiental, pessoal e do 
alimento) 

Na* AD IN Descreva a 
inadequação 

2.9 São regularizados 
pelo Ministério da 
Saúde? 

    

2.10 A diluição, o tempo 
de contato e modo de 
uso/aplicação obedecem 
às instruções 
recomendadas pelo 
fabricante? 

    

2.11 São identificados e 
guardados em local 
reservado? 

    

2.12 São tomadas as 
preocupações para 
impedir a contaminação 
dos alimentos por 
produtos químicos? 

    

2.13 Os produtos     
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utilizados nas áreas de 
preparo e 
armazenamento são 
inodoros (sem odor)? 

UTENSÍLIOS E 
EQUIPAMENTOS 
UTILIZADOS NA 
HIGIENIZAÇÃO 

Na* AD IN Descreva a 
inadequação 

2.14 São próprios para 
atividade? 

    

2.15 Estão conservados, 
limpos, e disponíveis em 
número suficiente? 

    

2.16 São guardados em 
local reservado 

    

2.17 Os materiais 
utilizados na 
higienização de 
instalações são 
diferentes usados para 
higienização das partes 
dos equipamentos e 
utensílios que entrem em 
contato com o alimento? 

    

 
3. CONTROLE INTEGRADO DE VETORES E PRAGAS URBANAS 

 Na* AD IN Descreva a 
inadequação 

3.1 A edificação, as 
instalações, os 
equipamentos, os 
móveis e os utensílios 
são livres de vetores e 
pragas urbanas? 

    

3.2  Existem um conjunto 
de ações eficazes e 
contínuas com o objetivo 
de impedir a atração, o 
abrigo, o acesso e a 
proliferação de vetores e 
pragas urbanas? 

    

3.3 O controle químico é 
executado por empresas 
especializadas 
(conforme legislação 
específica)? 

    

3.4 As empresas     
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especializadas utiliza 
produtos regularizados 
pelo Ministério de 
Saúde? 

3.5 A empresa 
especializada possui 
procedimentos Pré e 
pós- tratamento. 

    

3.6 Os equipamentos e 
utensílios, antes de 
serem reutilizados, são 
higienizados para a 
remoção dos resíduos de 
produtos químicos? 

    

4. ABASTECIMENTO DE ÁGUA 
 

 Na* AD IN Descreva a 
inadequação 

4.1 É utilizada somente 
água potável para 
manipulação de 
alimentos? 

    

4.2 Quando utilizada 
solução alternativa de 
abastecimento de água, 
a potabilidade é atestada 
semestralmente através 
de laudos laboratoriais? 

    

4.3 O reservatório é 
edificado ou revestido de 
materiais que não 
comprometam a 
qualidade da água 
(conforme legislação 
específica)? 

    

4.4 O reservatório está 
devidamente tampado, 
livre de rachaduras, 
vazamentos, infiltrações 
e descascamentos? 

    

4.5 O reservatório é 
higienizado em intervalo 
máximo de seis meses 
sendo mantidos registros 
de operação? 

    

4.6 O reservatório é 
higienizado em intervalo 
máximo de seis meses, 
sendo mantidos registros 
da operação? 
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4.7 O gelo utilizado em 
alimentos é fabricado a 
partir de água potável e 
é mantido em condição 
higiênico sanitária? 

    

4.8 O vapor. Quando 
utilizado em contato com 
alimentos ou com 
superfícies que esntrem 
em contato com 
alimentos, é produzido a 
partir de água potável? 

    

5. MANEJO DOS RESÍDUOS 
 

 Na* AD IN Descreva a 
inadequação 

5.1 Os coletores são 
identificados, íntegros, 
de fácil higienização e 
transporte? 

    

5.2 Os coletores estão 
em número e capacidade 
suficientes para conter 
os resíduos? 

    

5.3 Os coletores das 
áreas de preparação e 
armazenamento 
possuem tampas 
acionadas sem  

    

5.4 Os resíduos são 
freqüentemente retirados 
e estocados? 

    

6. MANIPULADORES 
 

 Na* AD IN Descreva a 
inadequação 

6.1 É realizado o 
controle de saúde dos 
manipuladores e este é 
registrado(conforme 
legislação específica)? 

    

6.2 Quando 
apresentarem lesões 
e/ou sintomas de 
enfermidades, são 
afastados da 
preparação? 

    

6.3 Apresentam-se com 
uniformes compatíveis à 
atividade, conservados e 
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limpos? 

6.4 Os uniformes são 
trocados, no mínimo, 
diariamente e usados 
exclusivamente nas 
dependências internas 
dos estabelecimentos? 

    

6.5 As roupas e os 
objetos pessoais são 
guardados em locais 
específicos e reservado 
para esse fim? 

    

6.6 Lavam 
cuidadosamente as 
mãos antes de manipular 
o alimento, após 
qualquer interrupção do 
serviço, após usar os 
sanitários e sempre que 
se fizer necessário? 

    

6.7 São afixados 
cartazes de orientação 
sobre a correta anti-
sepsia das mãos e 
demais hábitos de 
higiene, em locais de 
fácil visualização, 
inclusive nas instalações 
sanitárias e lavatórios? 

    

6.8  Não fumam, falam 
quando desnecessário, 
cantam, assobiam, 
espirram, cospem, 
tossem, comem, 
manipulam dinheiro, 
falam no celular ou 
praticam outros atos que 
possam contaminar o 
alimentos? 

    

6.9 Usam os cabelos 
presos e protegidos, não 
sendo permitido o uso de 
barba ou bigode? 

    

6.10 As unhas são 
mantidas curtas, limpas 
e sem esmalte ou base? 

    

6.11 Durante a 
manipulação, são 
retirados todos os 
objetos de adorno 
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pessoal e a  
maquiagem? 

6.12 Os manipuladores 
são supervisionados 
periodicamente? 

    

6.13 Os visitantes 
cumprem os requsitos de 
higiene e saúde 
estabelecidos para os 
manipuladores? 

    

7. MATÉRIAS PRIMAS, INGRIDIENTES E EMBALAGENS 
 

 Na* AD IN Descreva a 
inadequação 

7.1 Existem critérios para 
avaliação e seleção de 
fornecedores? 

    

7.2 O transporte é 
realizado em condições 
adequadas de higiene e 
conservação? 

    

7.3 A recepção é 
realizada em área 
protegida e limpa? 

    

7.4 São submetidos à 
inspeção e aprovação na 
recepção? 

    

7.5 Somente são 
recepcionados as 
matérias-primas e os 
ingredientes com 
embalagens íntegras? 

    

7.6 A temperatura das 
matérias-primas e 
ingredientes é verificada 
na recepção e no 
armazenamento (quando 
aplicável)? 

    

7.7 Quando reprovados 
na recepção, são 
imediatamente 
devolvidos ao fornecedor 
ou são identificados, 
armazenados 
separadamente e 
determinado o destino 
final? 

    

7.8 São armazenados 
em local limpo e 
organizado? 
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7.9 São adequadamente 
acondicionados e 
identificados? 

    

7.10 A utilização respeita 
o prazo de validade ou é 
observada a ordem de 
entrada das matérias-
primas e ingredientes? 

    

7.11 São armazenados 
sobre paletes, estrados e 
ou prateleiras, 
respeitando o 
espaçamento mínimo 
necessário? 

    

7.12 Os paletes, 
estrados e ou prateleiras 
são de material liso, 
resistente, impermeável 
e lavável? 

    

7.13 São adotadas 
medidas para evitar que 
as matérias-primas, os 
ingredientes e as 
embalagens contaminem 
o alimento preparado? 

    

8. PREPARAÇÃO DO ALIMENTO 

 

 Na* AD IN Descrever a 

inadequação 

8.1 As matérias-primas, 

ingredientes e 

embalagens utilizados 

para preparação estão 

em condições higiênicos-

sanitárias e são 

adequadas às atividades 

(conforme legislação 

especifíca)? 

    

8.2 O número de 

funcionários, 

equipamentos e ou 

utensílios disponíveis 

são compatíveis com a 

produção? 
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8.3 Evita-se o contato 

direto ou indireto entre 

alimentos crus, semi-

prontos e prontos? 

    

8.4 Os funcionários que 

manipulam alimentos 

crus realizam a higiene 

das mão antes de 

manusear alimentos 

prontos? 

    

8.5 Produtos perecíveis 

são expostos à 

temperatura ambiente 

somente pelo tempo 

mínimo necessário? 

    

8.6 Quando as matérias-

primas não forem 

totalmente utilizadas, são 

adequadamente 

acondicionadas e 

identificadas? 

    

8.7 Limpa-se as 

embalagens primárias 

das matérias-primas 

antes do pré-preparo 

(quando aplicável)? 

    

8.8 O tratamento térmico 

assegura a qualidade a 

qualidade higiênico-

sanitária dos alimentos 

(no mínimo 70°C, em 

todo alimento ou 

combinações adequadas 

de tempo e 

temperatura)? 

    

8.9 São verificados o 

tempo e temperatura do 

tratamento térmico e, 

quando aplicável, são 

avaliadas às mudanças 
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na textura e cor na parte 

central do alimento? 

8.10 Existem medidas 

que garantam que o óleo 

e gordura utilizados na 

fritura não constituam 

uma fonte de 

contaminação química 

para o alimento 

preparado? 

    

8.11 Óleos e gorduras 

são aquecidos a 

temperaturas não 

superiores a 180°C? 

    

8.12 Óleos e gorduras 

são substituídos 

imediatamente sempre 

que houver alteração das 

características físico-

químicas ou sensoriais? 

    

8.13 Alimentos 

congelados são 

descongelados antes do 

tratamento térmico ou 

segue-se às orientações 

constantes na rotulagem 

do fabricante? 

    

8.14 O descongelamento 

é feito em refrigeraçãoà 

temperatura inferior a 

5°C, em micro-ondas ou 

conforme orientações 

constantes na rotulagem 

do fabricante? 

    

8.15 Alimentos 

descongelados são 

mantidos sob 

refrigeração se não 

forem imediatamente 

utilizados e não são 
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recongelados? 

8.16 Alimentos 

preparados são 

conservados em 

temperatura superior a 

60° no máximo por 6 

horas? 

    

8.17 Alimentos 

preparados conservados 

sob refrigeração ou 

congelamento são 

previamente submetidos 

ao processo de 

resfriamento? 

    

8.18 No resfriamento, a 

temperatura do alimento 

preparado é reduzida de 

60°C a 10°C em até 2 

horas? 

    

8.19 Após o 

resfriamento, o alimento 

preparado é conservado 

sob refrigeraçãoa 

temperaturas inferiores a 

5°C, ou congelado à 

temperatura igual ou 

inferior a – 18°C? 

    

8.20 O prazo máximo de 

consumo do alimento 

preparado é 

regulamentado e 

conservado sob 

refrigeração 

(temperaturas inferiores 

a 4°C) é de 5 dias? 

    

8.21 Os alimentos 

preparados e 

armazenados sob 

refrigeração ou 

congelamento, são 
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adequadamente 

acondicionados e 

identificados? 

8.22 A temperatura de 

armazenamento do 

alimento preparado é 

regularmente monitorada 

e registrada? 

    

8.23 Os alimentos 

consumidos crus são 

submetidos a processo 

de higienização (quando 

aplicável)? 

    

8.24 Mantém 

documentado o controle 

e a garantia da qualidade 

dos alimentos 

preparados 

    

9. ARMAZENAMENTO E TRANSPORTE DO ALIMENTO PREPARADO 

 Na* AD IN Descrever a 
inadequação 

9.1 Alimentos 
preparados ou 
aguardando o transporte 
são identificados e 
protegidos? 

    

9.2 O armazenamento e 
transporte ocorrem em 
condições de tempo e 
temperatura ocorrem em 
condições de tempo e 
temperatura adequados? 

    

9.3 A temperatura do 
alimento preparado é 
monitorada durante 
essas etapas? 

    

9.4 Os meios de 
transporte são 
higienizados e estão 
livres de vetores e 
pragas urbanas? 

    

9.5 Os meios de 
transporte são dotados 
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de proteção para o 
alimento?   

9.6 Os meios de 
transporte somente 
transportam cargas que 
não comprometam a 
qualidade do alimento 
preparado? 

    

10. EXPOSIÇÃO AO CONSUMO DO ALIMENTO PREPARADO 

 Na* AD IN Descrever a 
inadequação 

10.1 As áreas de 
exposição e de consumo 
são mantidas 
organizadas e em 
adequadas condições 
higiênico-sanitárias? 

    

10.2 Os manipuladores 
realizam a anti-sepsia 
das mãos e utilizam 
utensílios ou luvas 
descartáveis (quando 
aplicável)? 

    

10.3 Os equipamentos, 
móveis e utensílios 
disponíveis nessas áreas 
estão em número 
suficiente e em 
adequado estado de 
conservação? 

    

10.4 Os equipamentos 
de exposição de 
alimentos estão em 
adequado estado de 
higiene e 
funcionamento? 

    

10.5 A temperatura dos 
equipamentos de 
exposição é 
regularmente 
monitorada? 

    

10.6 Os equipamentos 
possuem barreiras de 
proteção que previnam a 
contaminação pelo 
consumidor ou outras 
fontes? 

    

10.7 Os utensílios 
utilizados na 
consumação são 

    



110 
 

descartáveis ou são 
devidamente 
higienizados e 
armazenados em local 
protegido? 

10.8 Os ornamentos e 
plantas da área de 
consumação não 
constituem fonte de 
contaminação? 

    

10.9 A área de 
recebimento de dinheiro, 
cartões e outros meios 
utilizados para o 
pagamento de despesas, 
é reservada? 

    

10.10 Os funcionários 
responsáveis pelos 
pagamentos são 
orientados a não 
manipular alimentos 
preparados, embalados 
ou não? 

    

11. DOCUMENTAÇÃO E REGISTRO 

 Na* AD IN Descrever a 
inadequação 

11.1 Dispõem de Manual 
de Boas Práticas e de 
Procedimentos 
Operacionais 
Padronizados 

    

11.2 Esse documentos 
estão acessíveis aos 
funcionários e à 
autoridade sanitária, 
quando requerido? 

    

11.3 Os registros são 
mantidos por no mínimo 
30 dias contados a partir 
da data de preparação 
dos alimentos? 

    

POP Higienização de 
instalações, 

Equipamentos e 
Móveis 

Na* AD IN Descrever a 
inadequação 

11.4 Está 
implementando, ou seja, 
os procedimentos 
descritos estão sendo 
cumpridos? 
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11.5 Contém as 
instruções seqüenciais 
das operações e a 
freqüência de execução, 
especificando o nome, o 
cargo ou a função dos 
responsáveis pelas 
atividades?  

    

11.6 Contém as 
seguintes informações: 
natureza da superfície, 
método, princípio ativo e 
concentração, tempo de 
contato, temperatura e 
desmonte dos 
equipamentos (quando 
aplicável)? 

    

11.7 São aprovados, 
datados e assinados e 
pelo responsável? 

    

POP Controle 
Integrado de Vetores e 

Pragas Urbanas 

Na* AD IN Descrever a 
inadequação 

11.8 Está 
implementando, ou seja, 
os procedimentos 
descritos estão sendo 
cumpridos? 

    

11.9 Contém as 
instruções seqüenciais 
das operações e a 
freqüência de execução, 
especificando o nome, o 
cargo ou a função dos 
responsáveis pelas 
atividades? 

    

11.10 Contempla as 
medidas preventivas e 
corretivas para impedir a 
atração, o abrigo, o 
acesso e ou a 
proliferação de vetores e 
pragas urbanas? 

    

11.11 Quando utilizado 
controle químico 
apresenta controle da 
execução do serviço 
fornecido pela empresa 
especializada contratada 
(conforme legislação 
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específica)? 

11.12 São aprovados, 
datados e assinados 
pelo responsável? 

    

POP Higienização do 
reservatório 

Na* AD IN Descrever a 
inadequação 

11.13 Está 
implementando, ou seja, 
os procedimentos 
descritos estão sendo 
cumpridos? 

    

11.14 Contém as 
instruções seqüenciais 
das operações e a 
freqüência de execução, 
especificando o nome, o 
cargo ou a função dos 
responsáveis pelas 
atividades? 

    

11.15 Contém as 
seguintes informações: 
natureza da superfície, 
método, princípio ativo e 
concentração, tempo de 
contato, temperatura e 
desmonte dos 
equipamentos (quando 
aplicável)? 

    

11.16 Quando realizada 
por empresa terceirizada 
apresentada o certificado 
de execução do serviço? 

    

11.17 São aprovados, 
datados e assinados 
pelo responsável? 

    

POP Higiene e saúde 
dos manipuladores 

Na* AD IN Descrever a 
inadequação 

11.18 Está 
implementando, ou seja, 
os procedimentos 
descritos estão sendo 
cumpridos? 

    

11.19 Contém as 
instruções seqüenciais 
das operações e a 
freqüência de execução, 
especificando o nome, o 
cargo ou a função dos 
responsáveis pelas 
atividades? 
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11.20 Contempla as 
etapas, a freqüência e os 
princípios ativos usados 
na anti-sepsia das mãos 
dos manipuladores?  

    

11.21 Contempla as 
medidas adotadas em 
caso de lesão das mãos, 
sintomas de 
enfermidades ou 
suspeita de problema de 
saúde?  

    

11.22 especifica os 
exames que os 
manipuladores são 
submetidos, bem como a 
periodicidade de sua 
execução? 

    

11.23 Descreve o 
programa de capacitação 
em higiene, com a carga 
horária, o conteúdo 
programático e a 
freqüência de realização 
e a forma de arquivar os 
registros? 

    

11.24 São aprovados, 
datados e assinados 
pelo responsável? 

    

12. RESPONSABILIDADE 

Responsável pelas 
Atividades de 
Manipulação 

Na* AD IN Descrever a 
inadequação 

12.1 São capacitados 
periodicamente em: 
higiene pessoal, 
contaminantes 
alimentares; doenças 
transmitidas por 
alimentos; manipulação 
higiênica dos alimentos; 
manipulação higiênica 
dos alimentos e Boas 
Práticas? 

    

12.2 A capacitação é 
comprovada mediante 
documentação? 

    

 

 


