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RESUMO

O presente trabalho é resultado do aprendizado adquirido no decorrer do Curso de Economia Doméstica, da
Universidade Federal do Ceará, e trata da temática “A importância do controle higiênico-sanitário para a
obtenção de alimentos seguros”. Tem como objetivo mostrar a importância do controle higiênico-sanitário, para
a promoção da segurança dos alimentos, a partir de um levantamento bibliográfico e entrevista com donas de
casa. Abordando conceitos de controle higiênico-sanitário e métodos de higienização do ambiente, utensílios e
equipamentos, do manipulador e dos alimentos, métodos de aquisição, armazenamento e preparo seguro dos
alimentos, pode-se concluir que, para conferir a qualidade higiênico-sanitária do alimento se faz necessário
adotar as boas práticas, pois elas garantem a saúde e satisfação do consumidor.

PALAVRAS-CHAVE: Controle higiênico-sanitário. Métodos de higiene. Segurança dos
alimentos.

1 INTRODUÇÃO

O presente trabalho propõe-se a discorrer sobre a temática “a importância do

controle higiênico-sanitário para a obtenção de alimentos seguros” que tem como objetivo

conhecer a realidade dos consumidores a respeito da importância do controle higiênico-

sanitário e os cuidados adotados para que se obtenha a garantia de alimentos seguros.

De acordo com Codex Alimentarius e SENAC (2009), é direito do consumidor

adquirir alimentos seguros ao consumo. A garantia da qualidade e da segurança na

alimentação é direito dos consumidores em todo o mundo. Por isso, cada vez mais, as

organizações públicas e as empresas do setor de alimentos tem buscado assegurar a qualidade

de seus produtos e serviços.

No decorrer desse trabalho abordaremos conceitos de controle higiênico-sanitário,

métodos higienização do ambiente, utensílios e equipamentos, do manipulador e dos

alimentos, métodos de recebimento, armazenamento e preparo seguro dos alimentos.

Para discutirmos esses assuntos fizemos um levantamento e coletamos opiniões de

donas de casa a respeito de alimentos seguros.
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2 REVISÃO DE LITERATURA

2.1 Doenças Transmitidas por Alimentos (DTAs)

Os parasitas, as substâncias tóxicas e os micróbios prejudiciais à saúde entram em

contato com o alimento durante a manipulação e preparo provocando um processo chamado

de contaminação. As doenças transmitidas por alimentos (DTAs) são doenças provocadas

pelo consumo de alimentos contaminados, tendo como sintomas mais comuns vômitos e

diarréias, podendo também causar dores abdominais, dor de cabeça, febre, alteração da visão,

olhos inchados, dentre outros, e nas crianças, as grávidas, os idosos e as pessoas doentes, as

conseqüências podem ser mais graves, podendo inclusive levar à morte (ANVISA, 2005).

2.2 Controle higiênico-sanitário

Segundo a ANVISA (2005), boas práticas são procedimentos de higiene que

devem ser obedecidas pelos manipuladores desde a escolha e compra dos produtos a serem

utilizados no preparo do alimento até a venda para o consumidor e tem como objetivo evitar a

ocorrência de doenças provocadas pelo consumo de alimentos contaminados.

De acordo com Silva Junior (apud CAMARGO, 2008), o controle higiênico se

refere a toda e qualquer ação que visa melhorar a higiene como um todo. São boas práticas em

procedimentos de higiene e na preparação dos alimentos, que envolvam um controle da

contaminação. Já o controle sanitário é definido como qualquer tipo de ação que visa

melhorar os processos e atribuir segurança na preparação dos alimentos. Implica,

necessariamente, no controle da sobrevivência e na redução dos perigos biológicos.

Segundo Vialta, Moreno & Valle (2002), Akutsu et al., (2005) e BRASIL (2004),

a qualidade é um sistema de melhoria contínua que precisa de mecanismos de controle

efetivos que a garanta. Já a qualidade higiênico-sanitária do alimento é um fator de segurança

alimentar e tem sido amplamente estudada e discutida, uma vez que as doenças veiculadas por

alimentos são um dos principais fatores que contribuem para os índices de morbidade nos

países da América Latina e Caribe. Portanto, para conferi-la, faz necessário adotar medidas de

controle a fim de prevenir, reduzir a um nível aceitável ou eliminar um agente físico, químico

ou biológico.



2.3 Higienização

2.3.1 Higienização ambiental, dos utensílios e equipamentos.

2.3.1.1 Limpeza e desinfecção

Segundo Brasil (2004, p. 02):

A limpeza é operação de remoção de substâncias minerais e/ou orgânicas desejáveis,
tais como terra, poeira, gordura e outras sujidades. A desinfecção é a operação de
redução, por método físico e/ou agente químico, do número de microorganismos em
nível que não comprometa a qualidade higiênico-sanitário dos alimentos.

De acordo com Arruda (1997) e para evitar os riscos de contaminação cruzada dos

alimentos deve-se adotar procedimentos necessários para a higienização ambiental e realiza-

los de acordo com a periodicidade e as normas estabelecidas anteriormente.

Todos os equipamentos e utensílios que tenham entrado em contato com matérias-

primas ou com material contaminado devem ser limpos e desinfetados cuidadosamente com

detergente neutro e enxaguadas com solução clorada a 200 ppm de cloro ativo ou álcool á 70°

GL, permanecendo no mínimo por 10 minutos, antes de serem utilizados para entrar em

contato com produtos (ARRUDA, 1997).

Conforme Silva Júnior (2005), para realizar a desinfecção ambiental (pisos e

paredes), o melhor poder bactericida é obtido com o hipoclorito de sódio na diluição de 200

ppm. Para desinfecção de equipamentos e utensílios, o melhor poder bactericida e fungicida

também é obtido pelo hipoclorito de sódio na diluição de 100 a 200 ppm.

Para o caso de áreas e equipamentos com grande acúmulo de sujidades é

aconselhado à utilização de produto desencrustante com ação de no mínimo 30 minutos. Após

a desencrustação deve ocorrer a higienização e enxágüe com detergente neutro e solução

clorada, respectivamente. Os produtos de limpeza devem atender a legislação vigente,

possuindo registro atualizado no Ministério da Saúde (ARRUDA, 1997).

Silva Júnior (2005) cita alguns métodos para higiene ambiental são eles:

· Utensílios e peças de equipamentos (método físico)

- Lavar bem com água e sabão;

- Enxaguar bem em água corrente;

- Imersão em água fervente por 15 minutos.



Caso não seja possível a desinfecção por calor, deve-se proceder por métodos químicos,

seguindo indicação da Organização Mundial de saúde (OMS). A OMS recomenda a utilização do

cloro, pois possui condições adequadas: agente fungicida e bactericida, e quando usado nas

concentrações adequadas é de baixa toxicidade (SILVA JÚNIOR, 2005).

· Utensílios, peças de equipamentos, bancadas, pisos, paredes, câmeras e ralos (método

químico)

- Lavar bem com água e sabão;

- Enxaguar bem em água corrente (preferencialmente quente);

- Imergir ou banhar por 2 minutos em água clorada a 250ppm.

Depois, de lavados deve-se secar ao ar, em local adequado a fim de evitar a

recontaminação. A higiene poderá ser feita em apenas uma operação, no caso de se utilizar

detergentes que possuem cloro em sua composição química. Nesse caso, ao aplicar o produto,

deixar agir por 10 minutos, em seguida enxaguar bem em água corrente (SILVA JÚNIOR,

2005).

Silva Júnior (2005) afirma que os alimentos podem ser contaminados por contato

com superfícies equipamentos que não estão suficientemente limpos. Microorganismos

patogênicos podem multiplicar-se em partículas de alimentos de utensílios que não estão

adequadamente lavados. È necessário a limpeza adequada dos equipamentos, utensílios e do

ambiente, pois o alimento durante a manipulação entra sempre em contato com a mão do

homem.

É  necessário  também  ter  cuidado  em  relação  à  água  utilizada.  Água  da  rede  de

abastecimento é uma água segura para o consumo, mas é necessário lavar a caixa d’água a

cada 6 meses, mantendo-a tampada. Se não for de rede de abastecimento deve-se ferver a

água por 2 minutos, ou filtrar e adicionar hipoclorito de sódio próprio para a água na

concentração entre 1,5 e 2,5 mg/L de cloro ativo (SILVA JÚNIOR, 2005).

2.3.1.2 Manipulador de alimentos / higiene pessoal

Conforme BRASIL (2002) e Silva Júnior (2005), qualquer pessoa que entra em

contato direto ou indireto com o alimento é um manipulador de alimentos e uma vez que

trabalhando em contato com produtos, superfícies que ficam em contato com alimentos e

materiais para embalagem de produtos devem seguir práticas de higiene pessoal durante o

trabalho, a fim de evitar a contaminação dos alimentos.



Todo manipulador de alimentos, de acordo com Silva Júnior (2005) e BRASIL

(2004) deve tirar barba ou bigode; usar os cabelos presos ou cobertos por redes ou toucas;

evitar conversar, cantar, tossir ou espirrar sobre os alimentos, para que não caia saliva sobre

os mesmos; fumar apenas em locais permitidos; manter roupas e aventais sempre limpos,

trocando-os diariamente e sempre que necessário; não manipular alimentos quando estiver

doente (ex: resfriado) ou apresentar algum tipo de lesão nas mãos e unhas; manter as unhas

sempre curtas e limpas, sem esmalte e anéis; não usar adornos (brincos, pulseiras, anéis,

aliança,  piercing,  etc.)  além  de  lavar  as  mãos  com  água  e  sabão  ao  sair  do  banheiro  ou

vestiário; ao tocar o nariz, cabelo, sapatos, dinheiro e cigarro; após tocar alimentos podres e

estragados; após carregar o lixo; sempre e antes de tocar em qualquer utensílio e equipamento,

ou seja, tudo que for entrar em contato com o alimento.

2.3.1.3 Técnica de higienização das mãos

De acordo com ANVISA (2005), para a correta higienização das mãos deve-se

utilizar água corrente para molhar as mãos, esfregar a palma e o dorso das mãos com

sabonete, inclusive as unhas e os espaços entre os dedos, por aproximadamente 15 segundos;

enxaguar bem com água corrente retirando todo o sabonete; seca-las com papel toalha ou

outro sistema de secagem eficiente; e esfregar as mãos com um pouco de produto anti-séptico.

2.4 Higiene dos alimentos

A higiene dos alimentos se caracteriza, essencialmente, pelos os processos pelos

quais os alimentos se tornam higienicamente e sanitariamente adequados para o consumo,

incluindo a utilização de técnicas de limpeza e desinfecção, alem de técnicas de

processamento, utilizando o calor ou frio, a fim de garantir os gêneros alimentícios (SILVA

JÚNIOR, 2005).

Os micróbios multiplicam-se nos alimentos quando encontram condições ideais

de nutrientes, umidade e temperatura. A maioria dos alimentos contém umidade suficiente

para a multiplicação dos micróbios, e devem ser conservados em temperaturas especiais. São

os alimentos perecíveis. Os alimentos não-perecíveis, os secos, não possuem umidade

suficiente para a multiplicação dos micróbios, devendo ser conservados a temperatura

ambiente (ANVISA, 2005).



Conforme BRASIL (2004), para evitar a contaminação do alimento deve-se evitar

o contato dos alimentos prontos com alimentos crus; preparar os alimentos em quantidade

suficiente para o consumo imediato; descartar sobras, nunca reutiliza-las;  manter refrigerados

os legumes e verduras cozidos, e cobertos os alimentos e bebidas; tirar o excesso de calor de

todos os alimentos antes de levá-los à geladeira, dividindo-os em pequenas porções,

colocando-os  em  recipientes  com  gelo,  abrindo-os  somente  no  momento  de  servir  as

refeições.

2.5 Alimento seguro

Alimentos se tornam seguros quando apresentarem um risco aceitável. Não

representa risco à saúde e integridade física do consumidor. Alimento produzido e usado sob

condições que garantam o controle de perigos (VIALTA, MORENO & VALLE, 2002)

Os ingredientes devem ser comprados em estabelecimentos limpos, organizados e

confiáveis, e os produtos congelados e refrigerados devem ser armazenados imediatamente, e

depois os produtos não-perecíveis. Os locais de armazenamento devem ser limpos,

organizados, ventilados e protegidos de insetos e outros animais. Não se deve usar nem

comprar produtos com embalagens amassadas, estufadas, enferrujadas, trincadas, com furos

ou vazamentos, rasgadas, abertas ou com outro tipo de defeito, devendo limpa-las antes de

abri-las. Os ingredientes que não forem utilizados totalmente devem ser armazenados em

recipientes limpos e identificados com nome do produto; data da retirada da embalagem

original; prazo de validade após a abertura (ANVISA, 2005)

Os alimentos preparados armazenados na geladeira ou no freezer devem ser

identificados com nome do produto, data de preparo, prazo de validade. Não se deve

descongelar os alimentos à temperatura ambiente. Se for prepará-lo imediatamente, utilizar o

forno de microondas ou deixa-lo na geladeira até descongelar. As carnes devem ser

descongeladas dentro de recipientes (SILVA JÚNIOR, 2005).

O  alimento  deve  ser  bem  cozido,  em  altas  temperaturas  de  forma  que  todas  as

partes do alimento atinjam no mínimo a temperatura de 70ºC, pois os microrganismos só são

destruídos  acima  disto.  Deve  se  evitar  o  contato  de  alimentos  crus  com  alimentos  cozidos.

Além disso, é necessário lavar os utensílios usados no preparo de alimentos crus antes de

utilizá-los em alimentos cozidos (SILVA JÚNIOR, 2005)

Durante a utilização dos óleos e gorduras pode haver alterações no cheiro, sabor,

cor, formação de espuma e fumaça, o que indica que o óleo deve ser trocado, pois é formada



uma substância tóxica, acroleína, que podem causar mal à saúde. Essa substância dá sabor e

cheiro  ruins  ao  alimento  e,  geralmente,  produzem muita  fumaça  e  espuma (SILVA FILHO,

1996)

2.6 Área de trabalho

O local de trabalho deve ser limpo e organizado. Deve-se manter o piso, a parede

e o teto conservados e sem rachaduras, goteiras, infiltrações, mofos e descascamentos; fazer

limpeza sempre que necessário e ao final das atividades de trabalho, pois a sujeira acumulada

é ideal para a multiplicação de micróbios (BRASIL, 2005).

Para impedir a entrada e o abrigo de insetos e outros animais, deve possuir telas

nas janelas devem ser retirados os objetos sem utilidade das áreas de trabalho. Deve haver

sempre rede de esgoto ou fossa séptica. As caixas de gordura e de esgoto devem estar

localizadas fora das áreas de preparo e de armazenamento de alimentos (BRASIL, 2005).

As superfícies que entram em contato com os alimentos, como bancadas e mesas,

devem ser mantidas em bom estado de conservação, sem rachaduras, trincas e outros defeitos

(ANVISA, 2005).

3 METODOLOGIA

A metodologia baseou-se em levantamentos bibliográficos com pesquisas obtidas

através de websites, revistas e livros. Posteriormente, foram coletadas opiniões de

consumidores e donas de casa, buscando conhecer a visão destas pessoas a respeito de

alimentos seguros.

4 RESULTADOS

Após o levantamento bibliográfico e a pesquisa de campo, na qual buscou

enfatizar a importância do controle higiênico-sanitário para a obtenção de alimentos seguros,

foi possível compreender quão importante é fornecer alimentos seguros aos consumidores.

Foi detectado que a maioria dos consumidores desconhece a origem dos alimentos

adquiridos na compra, e os métodos seguros de aquisição, armazenamento, cocção e

conservação dos alimentos, bem como a forma correta de higienizar mãos, corpo, ambiente e

alimentos, mas reconhecem a necessidade da utilização das Boas Práticas as quais foram



citadas no questionamento a eles feito, e ainda expressaram o desejo de que houvesse um

controle de qualidade em todos os estabelecimentos de venda de alimentos, a fim de que

pudessem sempre adquirir alimentos seguros.

5 CONCLUSÃO

Conclui-se que os consumidores estão exigentes quanto à aquisição de alimentos,

e que apesar de concordarem com os procedimentos de Boas Práticas que devem ser

utilizados pelos manipuladores do local de aquisição, e acharem importante que eles os façam,

ainda escolhem muitas vezes os alimentos não pela qualidade, mas pelo menor preço, ou por

que o estabelecimento de compra é próximo à sua residência.
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