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RESUMO 

 

.  O número de pessoas que realiza as refeições fora de casa é crescente, 
assim os quiosques de Santos assumem papel importante no atendimento ao 
turista e a população em geral.  O município estabelece parâmetros para a 
regularização dos permissionários com base no Código de Posturas, em vigor 
desde 1968, porém muitos progressos aconteceram na legislação sanitária 
desde então. Outro problema é o risco eminente da ocorrência de doenças 
transmitidas por alimentos devido ao ambiente propício praiano, a temperatura 
quente do verão, a areia, a estrutura física parcialmente aberta às intempéries 
do tempo e os cardápios que oferecem além dos lanches, porções variadas de 
todos os tipos. O objetivo deste estudo foi promover o conhecimento das normas 
higiênico-sanitárias aos permissionários em quiosques do município de Santos. 
A pesquisa foi realizada em etapas, sendo a primeira etapa constituída de uma 
pesquisa documental, onde foram utilizadas as principais legislações municipais 
e estaduais específicas para a produção de alimentos, nessa fase foram 
selecionados e comparados os tópicos para a análise da legislação, 
estabelecendo a aplicabilidade aos quiosques. Na segunda etapa foi realizada a 
pesquisa descritiva de levantamento e pesquisa ação, onde as condições 
higiênico-sanitárias foram avaliadas em quinze quiosques. Os dados foram 
coletados por meio de observação direta feita pela pesquisadora e manipulador 
de alimentos, utilizando-se da lista de verificação, que faz parte da portaria CVS-
5, 2013 (legislação em vigor no estado). Em seguida foi feita uma entrevista que 
procurou identificar o nível de conhecimento de proprietários e manipuladores 
em prevenção das doenças transmitidas por alimentos, e suas principais 
dificuldades. Os resultados mostram que o Código de Posturas está 
desatualizado, quando comparado à Portaria CVS 5 (2013) e a Resolução RDC 
216 (2004). Na pesquisa ação, os resultados da aplicação da lista de  verificação, 
demonstram que muitos itens permanecem em não conformidade com a Portaria 
CVS5 (2013). Na entrevista observou-se que os manipuladores sabem os 
principais fatores causadores das doenças transmitidas por alimentos. 
Finalizando o estudo, foi realizado o Curso de Higiene e Manipulação, onde o 
conteúdo programático foi estabelecido com base na portaria CVS5 (2013), uma 
vez que não há legislação específica para a implementação de boas práticas 
para o segmento, no município de Santos.  A conclusão é que, embora os 
permissionários saibam os procedimentos na teoria, não os exercem na prática, 
evidenciando a necessidade de treinamentos mais frequentes, que os façam 
reconhecer todos os perigos inerentes à manipulação de alimentos. Sobre a 
legislação que rege todos os procedimentos, de onde surgiram as boas práticas, 
são necessárias adequações, de modo que, seja totalmente aplicável aos 
quiosques das praias de Santos.  

 

Palavras chave: Alimentação, Legislação Sanitária, Lanches, Higiene e  
Boas Práticas. 
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ABSTRACT 

 

The number of people who have meals outside the home is increasing, so 
the Santos kiosks play an important role in serving to the tourist and the 
population in general. The municipality establishes parameters for the 
regularization of licensees based on the Code of Postures, in force since 1968; 
however, it has been made much progress in health legislation since then. 
Another problem is the imminent risk of occurrence of food-borne diseases due 
to the enabling beach environment, the hot summer temperature, the sand, the 
physical structure partially open to the weather conditions and the menus, which 
offer in addition to the snacks, several side orders of all kinds. The aim of this 
study was to promote the knowledge of hygienic sanitary standards to the 
licensees in kiosks in the city of Santos. The research was performed in steps. 
The first step consisted of a documentary research, where the main municipal 
and state legislations were used for food production. At that stage, the topics for 
the analysis of legislation were selected and compared establishing applicability 
to the kiosks. In the second step, the descriptive research of the survey and action 
research were performed, where hygienic sanitary conditions were evaluated in 
fifteen kiosks. Data were collected through direct observation made by the 
researcher and food handler using the checklist, which is part of the Ordinance 
CVS-5, 2013 (current legislation in the state). Afterwards, an interview was 
conducted to identify the knowledge level of owners and food handlers concerned 
with the prevention of foodborne diseases, and their main difficulties. The results 
show that the Code of Postures is outdated when compared to the Ordinance 
CVS 5 (2013) and Resolution RDC 216 (2004). In the action research, the results 
of the checklist application demonstrate that many items remain in non-
compliance with the Ordinance CVS5 (2013). It was observed in the interview 
that the food handlers know the main factors causing the foodborne diseases. At 
the end of the study, the Hygiene and Handling Course was provided, where the 
program content was established based on Ordinance CVS5 (2013), as there is 
no specific legislation for the implementation of good practices for the segment in 
the municipality of Santos. The conclusion is that, although the licensees know 
the procedures in theory, they do not exercise them in practice, evidencing the 
need for more frequent training that makes them recognize all the dangers 
inherent in food manipulation. Regarding the legislation governing all procedures, 
from where good practices have emerged, adjustments are necessary in order to 
be fully applicable to the kiosks of Santos beaches. 

   
 

Keywords: Food, Health Legislation, Snacks, Hygiene and Good 
Practices. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Segundo o Guia Alimentar para a População  Brasileira (2014) além das 

refeições principais (café da manhã, almoço e jantar), algumas pessoas podem sentir 

necessidade – ou mesmo terem o hábito – de fazer outras refeições ao longo do dia.  

Crianças e adolescentes, por se encontrarem em fase de crescimento, usualmente 

precisam fazer uma ou mais pequenas refeições, mas isso pode ocorrer com pessoas 

em outras fases do curso da vida.  A essas pequenas refeições chamamos de lanche. 

No caso deste estudo, trata-se mais especificamente de lanches compostos de 

sanduíches dos mais diversos tipos e sabores, servidos em estabelecimentos na praia 

de Santos chamados de quiosques.  O quiosque é uma construção aberta por todos 

os lados, geralmente com sua planta redonda ou quadrada. Em sua estrutura 

encontramos a cúpula (que caracteriza seu teto), janelas, balcão e a base, o qual pode 

funcionar como mini restaurantes em beira de praia e tem finalidade de comercializar 

alimentos e bebidas para aqueles que frequentam as praias, e necessitam destes 

serviços (CAN, 2011). 

 Já o termo ¨seguro ¨, segundo o Glossário Temático do Ministério da Saúde 

(BRASIL, 2008) diz respeito ao alimento que não causa danos à saúde quando 

preparado ou consumido com o seu propósito de uso.  

O sanduíche surgiu em 1762, quando John Montagu, quarto conde de 

Sandwich, para não perder tempo enquanto se alimentava, colocava uma fatia de 

carne entre duas fatias de pão com manteiga. Estava criado o sanduíche.  Luís da 

Câmara Cascudo (1983) comenta as origens dessa nova forma de comer: 

 
A tradição guardou o nome do inventor que pôs uma fatia de fiambre 

entre as fatias de pão. Teria sido Lorde John Montagu, conde de Sandwich 
(1718-1792), no tempo do rei Jorge III da Inglaterra. Jogador fervoroso, não 
querendo abandonar as cartas diante do reclamo da fome, lembrou-se de 
meter um naco de carne entre delgados pedaços de pão, simplificando a 
consumação que teria seu nome. O inventor do Sandwich seria o conde ou o 
seu cozinheiro? Tenho lido ambas as versões. A mais antiga e clássica afirma 
que sir John Montagu realizou sua ideia à vista dos companheiros de jogo, 
partindo o pão, dispondo o presunto, criando a unidade, aproveitando-a sem 
interromper o whist, tão tipicamente britânico que exige o silêncio na duração 
da partida. 

 

 Nos quiosques de Santos um dos sanduíches comuns em todos os cardápios 

é o hambúrguer. Essa iguaria muito comum nos dias de hoje surgiu no século XIX, os 

habitantes de Hamburgo (Alemanha) consumiam uma espécie de bife amaciado. Foi 
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levado aos EUA por imigrantes alemães, onde apareceu em menus no ano de 1836 

como "Hambúrguer steak", ou "bife de Hamburgo".  Sanduíches e hambúrgueres 

guardam o significado da racionalização do tempo dedicado à alimentação. São 

prenúncios das transformações que viriam a ocorrer na cozinha e nas relações sociais 

do século XX.  

 

1.1 Comida de rua: conceitos e evolução histórica 

 

Entende-se como comida de rua “alimentos e bebidas vendidos em vias 

públicas, destinados ao consumo imediato ou posterior, porém, que não necessitam 

de etapas adicionais de processamento” (OMS, 1996). 

Segundo Fernandes (2007), há registros desde o período do império, quando 

o pintor francês Jean Baptiste Debret retratava em suas obras a inserção de negros 

na atividade. Na Bahia, ainda no final do século XVIII, são descritas atividades de 

“escravos-de-ganho”, que saiam de casas opulentas para vender grande variedade 

de alimentos nas ruas, incluindo mocotós, carurus, vatapás, mingaus, pamonhas, 

canjicas, acarajés, abarás entre outros.  

No Brasil, a venda de comida nas ruas teria iniciado no Nordeste, a partir do 

século XVI, com a chegada das mulheres escravizadas, oriundas da África. É 

importante destacar que muitos alimentos comercializados por elas eram, na verdade, 

elaborados pelas mulheres brancas, suas proprietárias – as ‘sinhás’ –, que, 

socialmente impedidas de sair às ruas, produziam os doces e salgados de todos os 

tipos em suas casas e encarregavam as escravas da sua venda (Pertile, Gastal e 

Guterres, 2012). As quitandeiras seriam as responsáveis pela comercialização de 

comidas, enquanto os trabalhadores de ganho eram carregadores (DURÃES, 2002).  

Em 1831, em Salvador, foram destinados espaços públicos específicos para o 

comércio de comidas, remontando à tradição europeia, onde as ruas dividiam-se por 

comércio especializado. A presença do Acarajé, até hoje uma marca da gastronomia 

baiana, prato preparado e consumido nas ruas, tem raízes um pouco diferentes, pois 

reporta a autorização dada às mulheres pela religião afro, o candomblé, que 

incentivava o comércio de alimentos para que elas obtivessem as economias 

necessárias para arcar com os gastos das atividades iniciáticas da religião (SOARES, 

1996). 
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Cardoso et al (2009) afirmam que embora a utilização da comida de rua seja 

histórica no país, remontando à época do escravagismo, verifica-se na atualidade a 

incorporação de novas práticas alimentares, resultantes do que vem sendo 

denominado de “mundialização da cultura”, facilitada pelo caráter permeável da 

cultura brasileira e evidenciada pela aquisição de alimentos característicos de outras 

culturas, como a americana e a europeia.  

Esse tipo de comércio vem crescendo continuamente principalmente devido a 

facilidade de acesso e custo baixo. O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 

em 2003, o mercado de trabalho vem apresentando um aumento da informalidade em 

áreas urbanas, com a inserção de quase 14 milhões de pessoas no setor. 

Segundo estimativas da FAO (2001), cerca de 2,5 bilhões de pessoas 

consomem diariamente a comida de rua e conforme a Pesquisa de Orçamento 

Familiar (POF) de 2008-2009, a população brasileira gasta cerca de 30% com 

alimentação fora do lar. 

Dados do IBGE (2002, 2003) indicam mudanças no comportamento das 

famílias brasileiras em relação ao local de realização das principais refeições, ou seja, 

ocorre um aumento das refeições realizadas fora de casa. Detalhando o perfil das 

despesas com alimentação, quase um quarto (24%) da despesa média mensal 

familiar com alimentação é destinado a refeições fora de casa. Este percentual é maior 

na área urbana (26%) do que na rural (13%). Cabe observar que o item de maior peso 

na alimentação fora do domicílio é o almoço e o jantar, responsável por 10% do total 

da despesa familiar com alimentação no Brasil, chegando a 37% entre as classes de 

rendimento mais alto.   

De acordo com Dutra (2012), não foram localizados dados específicos sobre a 

dimensão do segmento de comida de rua, mas segundo levantamentos realizados em 

países da América Latina, a renda obtida na atividade com a venda de alimentos de 

rua chega a ser de três a dez vezes superiores ao salário mínimo vigente nos 

diferentes países, o que contribui para a redução da pobreza. 

Conforme Ribeiro, 2012, o setor sobrevive mesmo diante de tantos contextos 

da vida urbana. Bastam observar que a comida de rua está localizada nos locais de 

lazer como as praias, praças e próximos às áreas comerciais, em escolas, terminais 

rodoviários, estádios de futebol e outros. A facilidade de acesso e a variedade de 

sabores e odores sem dúvida é um atrativo para moradores e turistas que frequentam 

as cidades de modo geral.  Além disso, podemos considerar o escasso tempo para as 
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refeições e a distância entre o trabalho e a residência.  Com isso o comer fora de casa 

tornou-se uma alternativa que se insere no cotidiano e que proporcionou ao longo do 

tempo o desenvolvimento de diferentes preparações segundo os hábitos regionais 

brasileiros. 

Ainda segundo Dutra (2012) a comida de rua atende ao gosto popular, tem 

preço acessível e sem grandes exigências, seja de padrões de higiene, seja de 

condutas formalizadas, tem se apresentado como fenômeno mundial, que guardando 

as variações culturais – ora se aproxima de uma cozinha étnica, ora se identifica com 

fórmulas alimentares globalizadas, ora apresenta-se como fenômeno urbano. 

Este tipo de comércio sempre esteve ligado a um misto de marginalidade e 

liberdade e considerando uma pesquisa recente feita por Perini (2016), realizada a 

partir da análise das legislações a respeito da atividade em capitais de seis países da 

América do Sul, concluiu-se que, tais documentos assemelham-se em três pontos: 

(1) este segmento de comércio ambulante é visto pelas autoridades como 
marginal, possivelmente temporário e, sobretudo, um setor econômico 
adequado às pessoas de baixa renda, cuja demanda aumenta de forma 
significativa em meio a crises econômicas; (2) proibição da presença de 
ambulantes em áreas centrais; e por fim (3) uma abordagem higienista que 
visa garantir a segurança alimentar, sem levar em consideração os hábitos 
dos consumidores e vendedores, e raramente prevendo as condições do local 
e infraestrutura onde se dá o serviço (PERINI, 2016, p 104). 

 

Logo, de acordo com o autor, este comércio encontra-se numa encruzilhada 

para atender três direitos: o indivíduo e o direito ao trabalho, o direito coletivo para 

acessar e usar os espaços públicos, bem como o direito a alimentos de segurança.  

Com o passar dos anos, pode-se afirmar que a comida de rua ofertada reflete 

o crescimento urbano com a predominância do comer fora de casa. Salienta-se que 

esse segmento representa a cultura e a tradição do local em que se insere. No caso 

em questão estaremos descrevendo a comida de rua em Santos, local onde os 

quiosques representam esse segmento, por estarem localizados na orla e serem um 

símbolo da cidade. 

 

1.2 A Comida de Rua em Santos: Os Quiosques da Orla da Praia 

 

Santos é um município portuário, localizado em uma ilha no litoral paulista, e 

possuidor do maior porto da América Latina, impulsionando inclusive o turismo local 
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através do seu terminal de passageiros. A cidade de Santos também é 

internacionalmente conhecida por possuir o maior jardim de orla do mundo. Seu jardim 

cobre boa parte dos seus 7 km de orla e é paralelamente ao longo desse maravilhoso 

jardim que se encontram os quiosques de alimentação, muito frequentados pelos 

habitantes locais e, principalmente, pelos turistas (DUTRA, 2012). 

 Hoje, nas calçadas entre as areias e as vias públicas, estão instalados os 

quiosques, como são conhecidos popularmente. Eles surgiram nas primeiras décadas 

do século XX, ainda quando não haviam jardins e, naquela época eram chamados de 

trailers, pois toda a estrutura era instalada em veículos adaptados para o comércio de 

lanches rápidos. Em 2012 os quiosques sofreram uma total reformulação, um novo 

visual mais atraente e integrado a paisagem praiana. Não são mais ambulantes, 

ganharam estrutura física de alvenaria e instalações elétrica e hidráulica. 

Assim, diferentemente de lugar de passagem, este consumo associa-se ao 

“ficar na rua “demonstrando certa satisfação em consumir alimentos em locais 

públicos e através deles interagir, seja com o ambiente que o circunda, seja com 

companheiros e amigos”. Há também através deste consumo a possibilidade de 

acesso aos “sentidos da cidade”, ou seja, de reconhecê-la através da praia onde estão 

localizados os quiosques, seus estímulos visuais embelezados pela beleza do mar, 

olfativos reflexos da maresia e comida ali produzidos e na diversidade de moradores 

e turistas que por ali passam (DUTRA, 2012). 

A articulação da atividade turística com a oferta gastronômica oferece 
ao turista a possibilidade de estabelecer uma conexão com a história, a 
cultura e a gente de determinada localidade visitada, “compartilhando valores 
e costumes que acompanham o alimento desde seu estado bruto (in natura) 
até a mesa, permitindo ao turista uma espécie de realidade visitada” 
(GÂNDARA, 2009, p. 185). 

 

De acordo com o Jornal Boqueirão News (2015) a Fundação Arquivo e Memória 

de Santos em 2009 recebeu, em doação, uma imagem raríssima, (primeiras décadas 

do Século XX) que revelava o provável primeiro estabelecimento de lanches da orla 

da praia de Santos, o “bisavô” dos quiosques! De propriedade do empresário José 

Baltazar Gião, um próspero comerciante de guloseimas, petiscos, bebidas e frutas, o 

lugar, chamado de “Fructeira Paulista” era uma espécie de trailer, a quem ele chamava 

de “Auto Bar”. E em seu pequeno estabelecimento à beira mar, Gião, com a ajuda de 

um funcionário elegantemente trajado, ofertava aos distintos clientes, toda sorte de 

castanhas, amêndoas, doces da fábrica santista ¨A Leoneza¨, tremoços portugueses, 

variados tipos de pães, frutas e bebidas para todos os gostos, incluindo cervejas e 
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refrescos, os preferidos da criançada. O Auto Bar de Gião mantinha mesas embutidas 

na estrutura externa, as quais ele rodeava com práticas cadeiras de madeira 

dobráveis. 

Fonte: Jornal Boqueirão News (2015) 
Figura 1. Primeiro Trailer de Santos 

 

Já nas figuras 2,3 e 4 é possível perceber a evolução desde 1984, onde a 

instalação era em trailers e permaneceu assim por 10 anos até a primeira construção 

em alvenaria que aconteceu 10 anos depois e por fim, a última reforma que aconteceu 

em 2012. 

Fonte: www.MelhorDeSantos.com 
Figura 2.  Trailers em 1984 

 

Fonte: www.MelhorDeSantos.com 
Figura 3. Quiosques em 1994 

           Fonte: www.MelhorDeSantos.com 
Figura 4.  Quiosques após a reforma em 2012 

 
 

http://www.melhordesantos.com/
http://www.melhordesantos.com/
http://www.melhordesantos.com/
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Observa-se nas reportagens do site da Prefeitura de Santos a evolução das 

reformas que foram feitas no espaço e as opiniões dos permissionários e clientes do 

local. Sem dúvida para a cidade o novo layout contribuiu para a melhoria das 

condições de trabalho dos manipuladores de alimentos, bem como para o aumento 

de suas vendas.   A orla contará com 30 módulos, com dois quiosques cada, serão 12 

m², em formato retangular. A estrutura de alvenaria dará lugar a vidros e aço inox, o 

que proporcionará melhor compatibilidade com o ambiente da praia. Haverá também 

espaço adequado para venda de água de coco, mesas e bancos, além de sanitários 

femininos, masculinos e adaptados para deficientes. No piso externo será preservado 

o mosaico português. Já na área interna da praça de alimentação o piso será em 

concreto desempenado, para facilitar a limpeza (PREFEITURA DE SANTOS, 2013). 

De acordo com Portugal (2015), ¨A crescente procura por esses serviços e a 

grande concorrência, contribuem para que a qualidade com relação aos aspectos 

intrínsecos ao alimento (qualidade nutricional e sensorial), segurança (qualidade 

higiênico sanitária), atendimento (relação cliente-fornecedor) tornem-se fundamental. 

Há nesse universo o perigo eminente da ocorrência de doenças transmitidas por 

alimentos, a temperatura quente do verão, a areia, a estrutura física parcialmente 

aberta às intempéries do tempo, cardápios que oferecem além dos habituais lanches, 

porções variadas dos mais diversos tipos.  

Segundo o Ministério da Saúde (2014), as doenças transmitidas por alimentos 

(DTAs) são todas ocorrências clínicas consequentes à ingestão de alimentos que 

possam estar contaminados com microrganismos patogênicos (infecciosos, 

toxinogênicos ou infestantes), toxinas de microrganismos, substâncias químicas, 

objetos lesivos ou que contenham em sua constituição estruturas naturalmente 

tóxicas, ou seja, são doenças consequentes da ingestão de perigos biológicos, 

químicos ou físicos presentes nos alimentos. 

O aumento da incidência  das doenças transmitidas por alimentos segundo o 

Ministério da Saúde ( 2010), é devido a:  

        Maior exposição das populações a alimentos destinados ao pronto 
consumo coletivo – fast-foods, o consumo de alimentos em vias públicas, a 
utilização de novas modalidades de produção, o aumento no uso de aditivos 
e a mudanças de hábitos alimentares, sem deixar de considerar as mudanças 
ambientais, a globalização e as facilidades atuais de deslocamento da 

população, inclusive no nível internacional. Alguns dos fatores citados 

resultam em um número significativo de possibilidades para a ocorrência das 
DTA, infecções ou intoxicações que podem se apresentar de forma crônica 
ou aguda, com características de surto ou de casos isolados, com distribuição 

localizada ou disseminada e com formas clínicas diversas. 
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Anualmente, mais de um terço da população mundial adoece devido a surto de 

DTA e somente uma pequena proporção são notificados.  

Alimentos mistos (como o lanche por exemplo), ovos e produtos à base de 

ovos, água e carnes figuram entre os principais alimentos envolvidos nos surtos 

alimentares e que, a maioria dos surtos ainda tem a causa ignorada. Daí a 

necessidade do estudo deste segmento, que necessita de uma regulação específica, 

visto que os alimentos vendidos pelos quiosques são aqueles que podem causar um 

surto.   

 Para a regulamentação desta atividade, no município de Santos,  instaurou-se 

o Código de Posturas por meio da lei n° 3.531 de 16 de abril de 1968, que relata: ¨Este 

Código tem como finalidade instituir as normas disciplinadoras da higiene pública, do 

bem-estar público, das instalações elétricas e mecânicas, da localização e do 

funcionamento de estabelecimentos comerciais, industriais e prestadores de serviços, 

bem como as correspondentes relações jurídicas entre o Poder Público Municipal e 

os munícipes¨. Até os dias de hoje ele ainda se aplica, mesmo com todas as mudanças 

ocorridas ao longo do tempo, mais precisamente há 52 anos atrás, e continuam sendo 

avaliados segundo o mesmo Código de Posturas. 

As cidades de São Paulo e Salvador têm legislações municipais que abrangem 

a comida de rua, essas foram feitas com o estabelecimento de parâmetros específicos 

aos alimentos regionais por eles preparados. 

No caso dos quiosques de Santos não há regulamentação específica, nem o 

código de posturas que é municipal e nem mesmo as legislações estaduais e federais 

não abrangem esse tipo de comércio. A análise do código de posturas no que se refere 

à manipulação de alimentos se faz necessária pois as mudanças nas legislações 

estaduais estabelecidas pala Agência Nacional da Vigilância Sanitária (ANVISA) 

foram muitas e relevantes, no que se refere a segurança alimentar, considerando-se 

o período de 1968 até os momentos atuais. 

Sendo assim, justifica-se o estudo pela aplicabilidade de uma legislação que 

seja pertinente ao setor, bem como a educação sanitária dos manipuladores o que 

contribuirá   para a seguridade dos alimentos servidos nos quiosques da praia de 

Santos.  
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

  2.1 O Alimento Seguro e as Boas Práticas de Fabricação 

 

Segurança alimentar significa assegurar a inocuidade de um alimento a cada 

cidadão, em quantidade e qualidade necessárias para garantir uma vida saudável. Em 

um sistema de alimentação coletiva, a segurança refere-se à responsabilidade em 

relação à saúde do cliente; para isto, deve-se ter cuidados com higiene, 

armazenamento, preparo e distribuição dos alimentos, bem como com a contratação, 

o treinamento e a manutenção das pessoas que participam de todas as etapas em 

que o alimento percorre até chegar ao consumidor (PANZA et al, 2006).  

O alimento seguro, segundo Forsyte (2002), invoca diferentes respostas, 

dependendo de quem responde. O público em geral pode considerar que alimentos 

seguros significam risco igual a zero, enquanto um produtor de alimentos deve 

considerar o que é um risco aceitável. O risco igual à zero é impraticável, dada a 

quantidade de produtos alimentícios disponíveis, à complexidade da cadeia de 

distribuição e a natureza humana. Mesmo assim os riscos devem ser reduzidos ao 

máximo.   

De acordo com Abreu et al (2016, p 159) em se tratando das Regras de Ouro 

da Organização Mundial de Saúde, alguns itens são fundamentais para a proteção e 

preservação dos alimentos, são eles:  

 

1. escolher alimentos processados quanto à segurança; 
2. cozinhar completamente os alimentos;  
3. consumir imediatamente os alimentos cozidos; 
4. armazenar os alimentos cozidos imediatamente; 
5. reaquecer completamente os alimentos cozidos; 
6. evitar o contato entre alimentos crus e cozidos; 
7. lavar as mãos repetidamente; 
8. manter todas as superfícies da cozinha meticulosamente limpas; 
9. proteger os alimentos de insetos, roedores e outros animais; 
10. usar água limpa 

 

Segundo a OMS, citada por Abreu et al (2016), um pequeno número de fatores 

é responsável pela maioria das doenças transmitidas por alimentos, entre eles o 

cozimento inadequado, a contaminação cruzada e a falta de higiene pessoal dos 

manipuladores.  
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 Existem em todo o país muitas pessoas vendendo lanches, salgados e outras 

iguarias, a preço baixo nos chamados comércio na rua. O comércio de rua cria uma 

necessidade de fiscalização frequente dos Vigilantes Sanitários, para que se evitem 

problemas de saúde nos consumidores, por causa da manipulação, às externalidades 

dadas pela localização muitas vezes indevidas, às práticas inadequadas de 

armazenamento de alimentos, mão-de-obra despreparada, entre outros problemas. 

Os problemas acumulados por esse comércio de alimentação nos levam a considerar 

o fator higiene que, em muitos estabelecimentos, está muito abaixo dos níveis 

aceitáveis (ORTIGOZA 2008). 

 Panetta (2003), comenta que embora permita o trabalho, a alimentação, a 

preservação das tradições e modificações da cultura alimentar, a comida de rua 

constitui preocupação na perspectiva da gestão pública. Quanto à saúde pública, 

constitui preocupação a qualidade sanitária dos alimentos e bebidas comercializados 

nas ruas, uma vez que, em grande número de pesquisas tem sido constatada a 

contaminação destes produtos, em valores superiores aos limites estabelecidos pela 

legislação vigente.  

Em virtude da falta de infraestrutura para a venda, da inadequada higiene de 

alimentos, utensílios e equipamentos, instalações e do próprio vendedor, bem como 

da sua falta de conhecimento sobre princípios de higiene e conservação de alimentos, 

os produtos sofrem exposições e abusos na sua manipulação, apresentando elevada 

carga microbiana, sobretudo de microrganismos patogênicos (GERMANO et al, 2015). 

O número de pessoas que faz as refeições fora da residência é crescente. 

Neste contexto, os quiosques de Santos assumem papel importante na qualidade da 

alimentação da população. A segurança é um dos atributos da qualidade, pois sem 

ela as doenças transmitidas por alimentos (DVA’S) podem ocorrer (FRANCO e 

UENOB, 2010). 

Visando melhorar as condições higiênico-sanitárias que envolvem a 

preparação de alimentos, o Ministério da Saúde publicou a Portaria nº 1428 de 26 de 

novembro de 1993, recomendando que seja elaborado um manual de boas práticas 

para manipulação de alimentos, baseado nas publicações técnicas da Sociedade 

Brasileira de Ciência e Tecnologia de Alimentos, Organização Mundial de Saúde e o 

Códex Alimentarius. A iniciativa é para o acompanhamento de possíveis práticas 

inadequadas de manipulação, utilização de matérias-primas contaminadas, falta de 

higiene durante a preparação dos alimentos, além de equipamentos e estrutura 
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operacional deficiente, e adequar a ação da Vigilância Sanitária. A Portaria ainda 

menciona, como atribuição do Responsável Técnico, a adoção do método de Análise 

de Perigos e Pontos Críticos de Controle (APPCC) para a garantia de qualidade de 

produtos e serviços. 

Para os serviços de alimentação, em 2004, a ANVISA publicou a Resolução 

RDC nº 216 com o objetivo de atingir a melhoria das condições higiênico-sanitárias 

dos alimentos para todos os serviços que oferecem alimentos ao público, tais como 

lanchonetes, restaurantes, cozinhas industriais, buffets, padarias, pastelarias, 

confeitarias e outros. A norma orienta os estabelecimentos a procederem de maneira 

adequada e segura na manipulação, preparo, acondicionamento, armazenamento, 

transporte e exposição dos alimentos à venda. 

Segundo a Portaria CVS5 (2013) em seu Art. 96, determina que os 

estabelecimentos comerciais de alimentos e serviços de alimentação devem dispor 

de manual de boas práticas e de procedimentos operacionais padronizados (POP), 

que descrevam as práticas desenvolvidas no processo. Os documentos devem estar 

organizados, aprovados, datados e assinados pelo responsável, e acessíveis aos 

funcionários e à autoridade sanitária. 

A capacitação dos funcionários em boas práticas tem o conteúdo programático 

estabelecido no Art. 17 e no mínimo deve abordar os seguintes temas: doenças 

transmitidas por alimentos; higiene e saúde dos funcionários; qualidade da água e 

controle integrado de pragas; qualidade sanitária na manipulação de alimentos; 

procedimentos operacionais padronizados para higienização das instalações e do 

ambiente. 

 

2.2 Capacitação dos Recursos Humanos em Boas Práticas 

 

Considera-se aqui que o termo capacitação é diferenciado de treinamento 

porque aquele engloba uma visão mais ampla de saúde e educação em saúde pública, 

direcionada para a promoção em saúde, compartilhando conhecimentos, com enfoque 

no saber ¨porque fazer¨ as práticas em saúde (PEDROSA, 2004) 

Para delimitar a amplitude de uma intervenção em educação relacionada a 

saúde e defini-la como estratégia para promoção em saúde, alguns princípios 

segundo Pedrosa (2004) são necessários:  
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1. A segurança no consumo de alimentos com qualidade higiênica 
sanitária não deve ser um discurso abstrato, mas um princípio que necessita 
de direção e sentido para passar do nível da intenção para a ação. 

2. As práticas de educação relacionada à saúde são imprescindíveis, 
porém nunca suficientes para mobilizar pessoas em torno da manipulação 
segura dos alimentos. 

3. A Educação relacionada à saúde ocorre em cenários reais que se 
constituem da estrutura, do processo e dos sujeitos, que juntos caracterizam 
um modo de viver, ou seja, circunstâncias na qual o sujeito é levado a agir. 
Nesta ação ainda existe a história passada da humanidade e a futura, 
desejada, idealizada.  

 

O desenvolvimento de capacitações em cooperação com associações 

comerciais de vendedores, quando elas existem, ou mesmo com a participação de 

organizações não governamentais e do setor privado, facilitam esta tentativa e 

estimulam esta ação (FAO, 1997). 

De acordo com Cardoso et al (2009), estudos conduzidos no Peru e na 

Colômbia têm demonstrado que vendedores de comida de rua desejam e estão 

dispostos a aceitar o treinamento em higiene, com o propósito de produzirem 

alimentos melhores e mais seguros. Nestes países, materiais de treinamento têm sido 

elaborados; contudo, poucos países da América Latina desenvolveram ações neste 

sentido com o propósito de produzirem alimentos melhores e mais seguros. Nestes 

países, materiais de treinamento têm sido elaborados e utilizados; contudo, poucos 

países da América Latina desenvolveram ações neste sentido, havendo muito a ser 

realizado. 

Mallon e Bortolozo (2014), relatam que os vendedores de rua são comerciantes 

que fornecem rotineiramente alimentos para a população, e precisam buscar meios 

que garantam o seu acesso à informação, assegurando efetiva intervenção nos riscos 

inerentes ao consumo de alimentos de baixa qualidade higiênico-sanitária.  

Conforme a Resolução nº 216, de 15 de setembro de 2004, da Agência 

Nacional da Vigilância Sanitária, que dispõe sobre o regulamento técnico de boas 

práticas para os serviços de alimentação, incluindo os vendedores ambulantes de 

alimentos, há obrigatoriedade de capacitação dos proprietários e manipuladores 

desses serviços. Já o município de Santos em sua lei complementar 408 (31/08/ 2000) 

dispõe sobre habilitação referente ao conhecimento de normas técnicas para a 

manipulação de alimentos e estabelece em seu parágrafo único: ¨ As Normas 

Técnicas Especiais são referentes à avaliação do padrão de identidade, qualidade, 

rotulo, embalagem, armazenamento, prazo de validade e normas especificas de boas 

práticas de produção e elaboração de alimentos, prestação de serviços de acordo com 
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as atividades desenvolvidas, conforme legislação vigente¨. O curso tem a duração de 

10 horas aula e validade de 36 meses.  

A periodicidade é fator preponderante para a falta de atualização profissional, 

pois o curso de higiene e manipulação dos colaboradores só ocorre a cada 3 anos.   É 

preciso criar ferramentas de fácil entendimento e que sejam aplicadas em seu local 

de trabalho segundo a sua própria vivência, em conformidade com a legislação e com 

maior frequência.  

De acordo com Abreu et al (2016, p. 82): 

Um programa de capacitação deve ser planejado antecipadamente e 
deve ter como objetivo educar e dar capacidade de discernimento ao 
empregado, além de ser contínuo e sistemático¨ Deve ser ministrado de 
forma agradável e dinâmica, para evitar o desinteresse e o cansaço durante 
a atividade, porém fazendo com que o empregado entenda o motivo de 
trabalhar de forma correta. Muitas vezes, após um programa de capacitação, 
o empregado é capaz de reproduzir toda a teoria, mas seu trabalho, na 
prática, continua inadequado.  

 

 Giordano (2007), afirma que, o profissional que se direciona ao setor de 

alimentos deve estar qualificado para atuar e a capacitação em boas práticas é item 

obrigatório. É vital atuar preventivamente. O hábito degrada a percepção e as 

recomendações das boas práticas acabam se tornando ferramenta sempre em 

aperfeiçoamento, evitando riscos.  

A rotina de produção e a influência do ambiente externo são muito similares 

entre todos os quiosques, supõe-se que os riscos contra a segurança alimentar 

sanitária também sejam os mesmos.  Diante disto, uma das preocupações principais 

é controlar ao máximo o risco de contaminação de alimentos produzidos nos 

quiosques da praia. Entretanto, os riscos de contaminação dos alimentos vão além 

das altas temperaturas de verão. Daí o comprometimento dos manipuladores para a 

manutenção da segurança alimentar e a promoção da saúde da coletividade se faz 

primordial. 

Como se observa, a responsabilidade do manipulador é grande e ele precisa 

estar atualizado sobre a legislação e atento a tudo que pode ser considerado como 

risco de contaminação. Para isso a educação em higiene e manipulação de alimentos 

feita em linguagem de fácil entendimento se torna imprescindível. 

Modificar as práticas de manipulação de alimentos não é fácil, os baixos níveis 

de higiene durante a preparação dos alimentos e a ausência de conhecimento sobre 

a segurança sanitária têm sido apontados como fatores associados às doenças 
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transmitidas por alimentos. As práticas inadequadas estão também relacionadas a 

fatores culturais, não somente do manipulador como também do consumidor. 

Exemplifica-se o uso significativo de alimentos crus nas preparações, a falta de 

higienização dos utensílios e lavagem das mãos. Estes resultados sugerem que não 

é suficiente incrementar as políticas públicas, mas é necessário, também, implementar 

metodologias, propor metas e indicadores para, em nível sociológico, psicológico e 

pedagógico, estimular mudanças profundas nos hábitos culturais (BEZERRA et al, 

2014). 

O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira 

(INEP), uma autarquia vinculada ao Ministério da Educação define o processo ensino 

aprendizagem como o conjunto de ações e estratégias que o sujeito/educando, 

considerado individual ou coletivamente, realiza contando para tal com a gestão 

facilitadora e orientadora do professor a fim de atingir os objetivos propostos 

(BENETTI, 2013).  

Há elementos no processo ensino aprendizagem que não podem ser 

dissociados. Na exclusão de quaisquer desses elementos, o processo não se 

concretiza. Dentre eles, considerando o público alvo deste estudo, pode-se destacar:  

1. Aluno, educando, discente, paciente, cliente: elemento chave e 
central no processo didático e da ação educativa, a qual deve atende-lo em 
suas características próprias, sem força-lo a assumir comportamento que 
esteja além de suas potencialidades e em discordância com suas 
necessidades biopsicossociais e/ou fora do contexto em que está inserido.  

2.  Professor, educador, docente, profissional: elemento que também 
sofre a ação do processo didático deve ser a fonte de estímulo que leva o 
educando a reagir para que se processe e se efetue a aprendizagem. Deve 
ser alguém que desperte no aluno o desejo de mudança de aprender. Assim 
a conduta do educador deve:  

- Dirigir-se a todo o tipo de população;  
- Integrar-se com outros programas de desenvolvimento e educação 

em saúde da comunidade. 
- Planejar programas educativos com base no conhecimento das 

características, interesses e das necessidades da população alvo. 
Procurar mudar apenas aquelas práticas prejudiciais à saúde dos 

indivíduos.  
3. Motivação/sensibilização da aprendizagem: o ser humano age 

sempre em função dos motivos. No momento em que o ser humano age, ele 
se modifica. Se essa modificação interferir no seu comportamento, houve 
aprendizagem. A aprendizagem não é qualquer modificação, mas uma 
mudança a certo modo estável e intencional. (BENETTI, 2013, págs. 25 e 26) 

 

No caso objeto deste estudo, o reconhecimento da necessidade de mudanças 

de procedimentos de higiene e manipulação depende da motivação, sensibilização e 

colaboração dos manipuladores de alimentos, de modo que a aprendizagem interfira 

em seu comportamento e consequentemente na produção de um lanche seguro.  
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2.2.1  Educação Permanente em Saúde 

  

O Ministério da Saúde ( 2006) define educação em saúde como: 

Processo educativo de construção de conhecimentos em saúde que visa à 

apropriação temática pela população.  Conjunto de práticas do setor que contribui para 

aumentar a autonomia das pessoas no seu cuidado e no debate com os profissionais 

e os gestores a fim de alcançar uma atenção de saúde de acordo com suas 

necessidades. 

A Educação Permanente em Saúde implica em  adotar e adaptar a linguagem, 

de forma a que esta seja facilmente compreendida no contexto comunicacional dos 

indivíduos, e inclui uma relação entre estes e o educador, assumindo-se uma postura 

de dádiva, partilha, empatia, generosidade, autenticidade e humildade que permite 

alcançar a confiança, base de qualquer relação humana (Oliveira, 2004; 2008). 

A Educação Permanente em Saúde  não  se restringe à cognição, pois busca 

a crítica, a discussão e a conscientização; ela promove mudança no cotidiano de 

trabalho, possibilitando uma rotina onde todos podem colaborar com o  seu 

aprendizado. 

O enfoque da Educação Permanente, representa uma importante mudança na 

concepção e nas práticas de capacitação dos trabalhadores dos serviços e supõe:  

•  incorporar o ensino e o aprendizado à vida cotidiana das organizações e às 
práticas sociais e laborais, no contexto real em que ocorrem;  
•  modificar substancialmente as estratégias educativas, a partir da prática 
como fonte de conhecimento e de problemas, problematizando o próprio 
fazer;  
•  colocar as pessoas como atores reflexivos da prática e construtores do 
conhecimento e de alternativas de ação, ao invés de receptores;  
•  abordar a equipe e o grupo como estrutura de interação, evitando a 
fragmentação disciplinar; 
 •  ampliar os espaços educativos fora da aula e dentro das organizações, na 
comunidade, em clubes e associações, em ações comunitárias.( 
MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2009, pg.44) 

  

A nova vertente deu lugar à construção teórica e metodológica da Educação 

Permanente em Saúde, amplamente desenvolvida na bibliografia e nos programas de 

desenvolvimento de recursos humanos em distintos países da América Latina.  

Dessa forma pode-se dizer que o que se pretende neste estudo é uma proposta 

de educação permanente que se institua nos quiosques de Santos de modo a 

incorporar as boas práticas a sua vida cotidiana, no contexto real em que ocorrem.  
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2.3 Regulação da Comida de Rua  

 

Segundo Cardoso et al (2009), regulação significa colocar a comida de rua sob 

parâmetros específicos, podendo estabelecer restrições locais onde os alimentos 

poderiam ser preparados e vendidos ou uma delimitação de centros de venda ou 

centrais de higienização. Neste contexto, espaços próprios devem ser planejados e 

oferecidos, atendendo requisitos de funcionamento como o suprimento de água e 

energia, infraestrutura e instalações sanitárias e serviço de coleta de lixo. Associada 

ao processo de regulação, a intervenção requer o estabelecimento de normas, 

diretrizes ou códigos sanitários para orientar as práticas inerentes à produção e 

comercialização de alimentos de rua, bem como respaldar o processo de controle e  

inspeção. 

Levantamentos sobre regulação em países com experiências de intervenção 

evidenciam leis distintas, em estruturas variadas e com diferentes impactos. O 

aumento do rigor no cumprimento da lei e a apreensão de produtos e estruturas de 

venda apresentam resultados insatisfatórios, visto que este comércio logo se 

restabelece, com o apoio da população. Observando a diversidade de produtos e 

preparações neste segmento, bem como a dificuldade de regulação, comitês 

assessores da FAO, OMS e OPAS têm sistematicamente sugerido o uso de um código 

de práticas de higiene e segurança para comida de rua, em substituição às leis e 

normas tradicionais. Este código, geralmente recomendado por autoridades nacionais 

em segurança de alimentos, pode sofrer modificações por autoridades locais, quando 

necessário, para o atendimento de necessidades específicas (FAO, 1997). 

Embora esse tipo de comércio esteja sujeito à regulamentação em países 

desenvolvidos, representa uma lacuna normativa em diversos países tropicais. No 

Brasil, não há legislação federal para a atividade. Ao mesmo tempo, com a 

implantação do Sistema Único de Saúde e a descentralização das suas ações, o 

controle sanitário desse segmento passou a ser responsabilidade dos municípios 

(CARDOSO et al., 2003).   

 

2.3.1 A Regulação da comida de rua no município de São Paulo 
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O município de São Paulo em sua lei nº 15.947, de 26 de dezembro de 2013,  

dispõe sobre as regras para comercialização de alimentos em vias e áreas públicas - 

comida de rua - e dá outras providências. O documento tem como objetivo geral:              

¨ fomentar o empreendedorismo, propiciar oportunidades de formalização, e promover 

o uso democrático e inclusivo do espaço público¨ 

Segundo o Art. 3º ¨considera-se comércio ou doação de alimentos em vias e 

áreas públicas as atividades que compreendem a venda direta ou a distribuição 

gratuita ao consumidor, de caráter permanente ou eventual e de modo estacionário¨. 

A lei determina 3 categorias: 

I - Categoria A: alimentos comercializados em veículos automotores, assim 
considerados os equipamentos montados sobre veículos a motor ou 
rebocados por estes, desde que recolhidos ao final do expediente, até o 
comprimento máximo de 6,30m (seis metros e trinta centímetros); 
II - Categoria B: alimentos comercializados em carrinhos ou tabuleiros, assim 
considerados os equipamentos montados em estrutura tracionada ou 
carregada pela força humana; 

III - categoria C: alimentos comercializados em barracas desmontáveis. 
 

No município de São Paulo não há quiosques de alvenaria como há em Santos. 

Então o que se vê nas Categorias é que a legislação municipal está direcionada aos 

ambulantes que comercializam seus produtos em veículos automotores, carrinhos e 

tabuleiros. No mais podem montar barracas para a distribuição de seus produtos ao 

consumidor. 

O comércio de rua de São Paulo é fiscalizado pela Vigilância Sanitária  e está 

sob a égide das legislações municipais, estaduais e federais, se cumpridas as regras 

que são estabelecidas sobre a produção e comercialização de alimentos, garantiriam 

a qualidade do produto oferecido. 

Além do cumprimento das legislações, como observado no item X, há a 

exigência do Curso de Boas práticas de Manipulação de Alimentos, que em São 

Paulo, é realizado por Instituição de Ensino inscrita no Ministério de Educação ou por 

técnicos da própria Vigilância,  que neste quesito torna o procedimento ainda mais 

confiável quanto à capacitação dos permissionários do município. 

2.3.2. A regulação da comida de rua no município de Salvador - Bahia 

 
O município de Salvador em seu decreto nº 26.849 de 09 de dezembro de 2015 

estabelece em seu artigo1º que a manipulação e o comércio de alimentos em 

logradouros públicos no Município de Salvador obedecerão ao disposto na Lei 8.900 
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de 03 de setembro 2015. O presente decreto dispõe sobre a comercialização de 

alimentos em logradouros, áreas e vias públicas - food trucks e outros equipamentos, 

e dá outras providências. 

Assim como na cidade de São Paulo, os equipamentos para a comercialização 

de alimentos em vias públicas são divididos em categorias e em seu Art. 4º  

consideram-se os seguintes: 

 
I - Equipamento categoria A: veículos automotores (caminhões), 
denominados como food trucks, que possuem Certificado de Registro e 
Licenciamento do Veículo - CRLV emitido pelo DETRAN, que sofreram 
transformações em sua estrutura física para exercer atividades compatíveis 
a cozinhas, na forma da legislação própria, desde que recolhidos ao final do 
expediente, até o comprimento máximo de 6,50m (seis metros e cinquenta 
centímetros); 
I - Equipamento categoria B: veículos automotores denominados como 
trailers e afins, assim considerados, os equipamentos montados que não 
sofreram alterações estruturais além da instalação de bancadas, 
reservatórios e equipamentos dentre outras, deslocados e/ou acoplado sobre 
veículos a motor ou rebocados por estes, desde que recolhidos ao final do 
expediente, até o comprimento máximo de 6,50 m (seis metros e cinquenta 
centímetros), conforme regulamentação do DENATRAN; 
III - Equipamento categoria C: carrinhos, assim considerados os 
equipamentos montados em estrutura tracionada ou carregada pela força 
humana e recolhidos ao final do expediente que exerça exclusivamente 
atividades de distribuição e comercialização; 
IV - Equipamento categoria D: barracas desmontáveis, tendas desmontáveis 
e recolhidas ao final do expediente que a depender de sua estrutura fixa e 
sob a avaliação da VISA possa permitir a finalização de alimentos; 

 

No município de Salvador, como visto também no município de São Paulo não 

há construções  de alvenaria como há na praia de Santos. Então o que se vê nas 

categorias é que a legislação municipal está direcionada aos ambulantes que 

comercializam seus produtos em veículos automotores denominados food trucks  , 

trailers e afins e carrinhos. Permite-se também a comercialização em barracas e 

tendas desmontáveis. 

 

O Decreto nº 26.849 (2015) tem cuidados com a destinação dos resíduos, a 

higiene pessoal, as condições dos equipamentos e com a capacitação dos 

permissionários, salientando que, a carga horária mínima é  de 20 horas e de 8 horas 

nas atualizações e que devem ser revalidados anualmente com temas previstos na 

RDC 216/2004. Inclui também cursos EAD emitidos pela ANVISA ou por instituições 

de ensino reconhecidas pelo MEC. Há no caso o cuidado com a capacitação frequente 

do permissionário.  
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A regulação da comida de rua em Salvador está com quesitos bem explicados 

e adaptados à realidade da cidade, o que pode colaborar para o  seu cumprimento.  

 

2.3.3 A Regulação da comida de rua na cidade de Santos.  

 

No caso dos quiosques do município de Santos a regulação se dá pelo Código 

de Posturas da cidade de Santos, lei que foi sancionada em 27/04/1968.  Este Código 

tem como finalidade: ¨ instituir as normas disciplinadoras da higiene pública, do bem-

estar público, das instalações elétricas e mecânicas, da localização e do 

funcionamento de estabelecimentos comerciais, industriais e prestadores de serviços, 

bem como as correspondentes relações jurídicas entre o Poder Público Municipal e 

os munícipes¨ 

O Código de Posturas em seu capítulo VIII, dispõe sobre a Higiene da 

Alimentação Pública . Em suas disposições preliminares, artigo 48, menciona que,  

¨compete à Prefeitura exercer, em colaboração com as autoridades sanitárias federais 

e estaduais competentes, a fiscalização sobre a fabricação e o comércio de gêneros, 

produtos e substâncias alimentícias em geral¨. 

De acordo com o § 1º - A fiscalização da Prefeitura compreende, também: 

a) os aparelhos, utensílios e recipientes empregados no preparo, fabrico, 
manipulação, acondicionamento, conservação, armazenagem, depósito, 
transporte, distribuição e venda de gêneros, produtos e substâncias 
alimentícias em geral; 
b) os locais onde se recebem, preparam, fabricam, manipulam, beneficiam, 
acondicionam, depositam, conservam, armazenam, transportam, distribuem, 
exponham à venda, ou vendem gêneros, produtos ou substâncias 
alimentícias, bem como os veículos destinados à sua distribuição ao comércio 
e ao consumo, não comportando exceção de dia nem de hora; 

 

O Código de Posturas em sua Seção X, estabelece as normas para os  

vendedores ambulantes de gêneros alimentícios, com redação dada pela Lei nº 4.371, 

de 14 de novembro de 1980 (D.O.M. 18/11/1980). 

Em seu Art. 100, determina que os vendedores ambulantes de gêneros 

alimentícios, deverão cumprir os seguintes itens: 

 
I - Terem carrinhos de acordo com os modelos oficiais da Prefeitura; 
II - Velarem para que os gêneros que ofereçam não estejam deteriorados nem 
contaminados e se apresentem em perfeitas condições de higiene, sob pena 
de multa e de apreensão das referidas mercadorias, que serão inutilizadas; 
III - terem os produtos expostos à venda conservados em recipientes 
apropriados, para isolá-los de impurezas e de insetos; 
IV - Usarem vestuário adequado e limpo; 
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V - Manterem-se rigorosamente asseados. 
 
Art. 101 - A venda ambulante de sorvetes, refrescos, doces, guloseimas, pães 
e outros gêneros alimentícios de ingestão imediata só será permitida em 
carros apropriados, caixas ou outros receptáculos fechados, devidamente 
vistoriados pela Prefeitura, de modo que a mercadoria fique inteiramente 
resguardada da poeira e da ação do tempo ou de elementos maléficos de 
qualquer espécie, sob pena de multa e de apreensão das mercadorias. 
 

Nota-se que o Código de Posturas destina um capítulo aos vendedores 

ambulantes, o que, considerando que atualmente o comércio é realizado em 

quiosques de alvenaria, talvez o documento datado de 1968 não seja mais aplicável 

aos tempos atuais.  

O documento mais recente publicado em  que a fiscalização é realizada por um 

Departamento de Fiscalização Empresarial e Atividades Viárias que disciplina o 

funcionamento dos quiosques da orla da praia do município de santos, e dá outras 

providências. 

Em seu artigo 2º define os  “quiosques” como aqueles estabelecimentos 

construídos na Orla da Praia do Município de Santos destinados ao exercício de 

atividade comercial ou prestação de serviços de utilidade pública. Estabelece em seu 

Parágrafo único que os quiosques serão instalados nas seguintes áreas da Orla: 

Canal 1, Canal 2, Canal 3, Canal 4, Canal 5, Canal 6, Plataforma do Emissário 

Submarino, Posto 2, Gonzaga em frente à Rua Marcílio Dias, Embaré, Fonte do Sapo 

e Aquário Municipal. 

Sobre a permissão de uso, estabelece em seu § 3º que será  outorgada 

exclusivamente a pessoa física, devendo o titular exercer pessoalmente as atividades 

no local, ressalvadas as hipóteses previstas neste decreto. 

Sobre o funcionamento estabelece que deverão funcionar no mínimo 05 (cinco) 

dias por semana, com uma jornada diária de pelo menos 08 (oito) horas, não podendo 

permanecer fechados por mais de 02 (dois) dias consecutivos, sendo obrigatório o 

funcionamento dos quiosques aos sábados, domingos e feriados. 

Sobre a fiscalização, em seu Art. 8º, determina que os quiosques serão  

fiscalizados pelo Departamento de Fiscalização Empresarial e Atividades Viárias da 

Secretária Municipal de Finanças, sem prejuízo da fiscalização dos demais órgãos de 

fiscalização do Município, segundo a respectiva competência. 

A fiscalização desse tipo de estabelecimento consta também no decreto nº 

6.831 de 02 de julho de 2014 e em seu Art. 3º, parágrafo III estabelece a seção 
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responsável pela fiscalização dos quiosques e altera as denominações das seguintes 

Seções do Departamento de Fiscalização Empresarial e Atividades Viárias: 

 
I – De Seção de Fiscalização de Mercados Municipais para Seção de 
Fiscalização Empresarial – SEFIS-EMP; 
II – De Seção de Fiscalização de Bancas de Jornal para Seção de 
Fiscalização Dirigida – SEFIS-DIR; 
III – de Seção de Fiscalização de Eventos e Feiras Comerciais para Seção 
de Fiscalização de Feiras Comerciais, Quiosques e Bancas de Jornal – 
SEFIS-FEC. 

 

Ainda em seu Artigo 82 esclarece que compete ao Departamento de 

Fiscalização Empresarial e Atividades Viárias em seu parágrafo I, alíneas c e d: 

I - Gerenciar: 
c) a fiscalização, o acompanhamento e o licenciamento das   atividades que 
envolvam o comércio, a indústria e a prestação de serviços; 
d) a fiscalização, o acompanhamento e o licenciamento das atividades que 
envolvam o comércio ambulante, as feiras em geral, as bancas de jornal e os 
quiosques da orla da praia; 
e) a fiscalização, o acompanhamento e o licenciamento das atividades que 
envolvam os Mercados Municipais, incluindo os procedimentos para 
intimações, autuações, notificações e a atualização do cadastro de 
permissionários; 
 
f) a elaboração de diagnósticos, estudos, prognósticos, criação e manutenção 
de indicadores de análise, para fundamentar e subsidiar o processo decisório 
e para articular as políticas de abastecimento, de acordo com a vocação do 
Município; 

Observa-se mais especificamente no Art. 86, que compete à Seção de 

Fiscalização de Feiras Comerciais, Quiosques e Bancas de Jornal as seguintes 

atividades:  

I - Fiscalizar locais de feiras comerciais, feiras de arte, quiosques, bancas de 
jornal e outras atividades realizadas em espaços públicos; 
II – Analisar e emitir parecer fundamentado nos processos sobre pedido de 
concessão, transferência de licenças, alvará, cassação, suspensão e 
arquivamento; 
III – Coordenar as ações de fiscalizações rotineiras; 
IV – Controlar a aplicação do Código de Posturas do Município; 

 

Assim,  se faz primordial uma leitura e análise do Código de Posturas a fim de 

saber se esse documento datado de 1968 ainda é aplicável aos quiosques.   
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3 OBJETIVOS 

 

3.1 Objetivo Geral 

 

Analisar a aplicabilidade da legislação (federal, estadual e municipal) para os 

quiosques.  

 

3.2 Objetivos Específicos 

 

Diagnosticar as não conformidades nos procedimentos em  boas práticas 

existentes nos quiosques. 

Identificar o conhecimento dos permissionários em boas práticas para a 

prevenção das doenças transmitidas por alimentos e quais são as suas maiores 

dificuldades. 
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4   MÉTODOS 

 

 

Caracterização do estudo: 

Tratou-se de uma pesquisa documental e de um estudo descritivo de pesquisa-

ação com abordagem qualitativa e quantitativa que foi conduzido junto aos quiosques 

do Município de Santos, São Paulo.  

 Atualmente, são 30 módulos (60 quiosques) em toda a extensão da praia de 

Santos (Diário Oficial 21/06/ 2013). Deles, há dois fechados e três trabalham cada um 

com uma especialidade:  comida japonesa, mexicana e venda de espetos variados 

(chamado de espetaria), totalizando 55 quiosques que vendem lanches.  

A amostra de quiosques avaliada foi calculada por meio de uma fórmula que 

levou em consideração os seguintes parâmetros: frequência antecipada = 25% dos 

quiosques estariam inadequados; erro amostral = 20%; universo amostral = 55 

quiosques e; Intervalo de confiança de 95%. Considerando esses dados, seriam 

necessários no mínimo 14 quiosques para a pesquisa.  Dessa forma participaram do 

estudo 15 quiosques, representando 27,27%.  

Os critérios de inclusão foram:  

- A produção de sanduíches variados; 

- A aceitação da participação de acordo com o Termo de Consentimento Livre 

e Esclarecido (TCLE), (APÊNDICE A). 

O estudo proposto apresenta características qualitativa e quantitativa, descrita 

por Creswell (2007, p.35) sendo: 

[....] aquela em que o pesquisador tende a basear as alegações de 
conhecimento em elementos pragmáticos (por exemplo, orientado para 
consequência, centrado no problema e pluralista). Essa técnica emprega 
estratégias de investigação que envolvem coleta de dados simultânea ou 
sequencial para melhor entender os problemas de pesquisa. A coleta de 
dados também envolve a obtenção tanto de informações numéricas (por 
exemplo, em instrumentos) como de informações de texto (por exemplo, em 
entrevistas), de forma que o banco de dados final represente tanto 
informações quantitativas como qualitativas. 

 
Os quiosques foram analisados separadamente pois suas características são 

diferenciadas   tanto na composição de seus cardápios, quanto no número e funções 

de seus colaboradores.  
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Para a realização do estudo foi elaborado um fluxograma com todas as etapas 

do estudo, a saber:  

Fluxograma das etapas de realização do estudo, Santos, 2017. 

PRIMEIRA FASE: Pesquisa Documental - estudo das legislações municipais e

estaduais para a seleção da aplicabilidade aos quiosques realizada no período de

julho/2017 a janeiro/2018.

SEGUNDA FASE: Pesquisa Ação - aplicação da lista de verificação: trata-se

primeiramente de uma pesquisa de levantamento onde se realiza uma observação

sistemática para o diagnóstico das não conformidades observadas nos quiosques

( utiliza a CVS5 de 2013, por ser a legislação vigente aplicável a estabelecimentos

que produzem refeições) . Torna-se uma pesquisa ação porque o pesquisador faz as

observações junto com o manipulador e este pode refletir sobre as não

conformidades.Realizada no período de julho/2017 a abril/2018.

TERCEIRA FASE: Pesquisa de Levantamento: Entrevista - tem o objetivo de

diagnosticar o conhecimento do manipulador em boas práticas e as suas dificuldades

durante a realização das práticas.Realizada no período de julho/2017 a abril/2018.

QUARTA FASE: PRODUTO: Curso de Higiene e Manipulação: tem o objetivo de

Orientar os manipuladores para o cumprimento das normas higiênico-sanitárias

vigentes, além de proporcional um local onde possam realizar atividades práticas,

inerentes ao seu trabalho como permissionário. Realizado em dezembro/2017
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Fonte: do próprio autor 

 

A integração das fases: inicialmente se fez necessário a pesquisa documental 

porque os permissionários seguem o Código de posturas de 1968, portanto a revisão 

da legislação é primordial.  

Na segunda fase, quando se aplicou a lista de  verificação, de acordo com a  

legislação vigente, o objetivo foi  a observação das práticas dos manipuladores.  

Na terceira fase, a entrevista realizada traçou  um perfil desses trabalhadores 

além do seu entendimento e dificuldades quanto a aplicação das boas práticas. 

 Todo esse conhecimento anterior serviu como base para o Curso de Higiene 

e Manipulação ( quarta fase)  que foi realizado em dezembro de 2017, pela primeira 

vez na Etec Dona Escolástica Rosa,  escola localizada na orla da praia, o que facilitou 

o acesso dos permissionários. Essa parceria estabelecida com a Direção da Escola 

(APÊNDICE B) foi realizada com o objetivo de observar as atitudes e práticas 

sugeridas  além envolver a escola com a comunidade, uma oportunidade de promover 

a educação em higiene dos alimentos aos permissionários.  

 

4.1   Primeira Fase: Pesquisa Documental  

 

Segundo SEVERINO (2007, p.122). 

Na pesquisa documental, tem-se como fonte documentos no sentido 
amplo, ou seja, não só de documentos impressos, mas sobretudo de outros 
tipos de documentos, tais como jornais, fotos, filmes, gravações e 
documentos legais. Nesses casos, os conteúdos dos textos ainda não tiveram 
nenhum tratamento analítico, são ainda matéria prima, a partir da qual o 
pesquisador vai desenvolver sua investigação e análise. 

 
De acordo com Marconi e Lakatos (2003), quanto à fonte de documentos, eles 

podem ser municipais, estaduais e nacionais, e podem ser classificados em 

documentos oficiais, publicações parlamentares, documentos jurídicos e iconografia. 

Neste estudo serão utilizados documentos oficiais, no caso as legislações específicas 

para a produção de alimentos que servirão como base para a análise e compilação 

dos parâmetros higiênicos sanitários aos serviços oferecidos aos quiosques. 

Ainda de acordo com Marconi e Lakatos (2003), os tipos de documentos 

escritos também têm a sua classificação. Neste estudo serão utilizados os 

documentos oficiais, que segundo o autor constituem geralmente a fonte mais 

fidedigna de dados. O cuidado do pesquisador diz respeito ao fato de que não exerce 
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controle sobre a forma como os documentos foram criados. Assim, deve não só 

selecionar o que lhes interessa, como também interpretar, comparar o material, para 

torna-lo utilizável. ¨ 

São eles:  

• Código de Posturas - lei n° 3.531 de 16 de abril de 1968; 

• Portaria CVS - 5, de 9-4-2013, que aprova o regulamento técnico sobre 

boas práticas para estabelecimentos comerciais de alimentos e para 

serviços de alimentação;  

• Resolução RDC nº 216, de 15 de setembro de 2004 - Dispõe sobre 

Regulamento Técnico de Boas Práticas para Serviços de Alimentação. 

Para efeito de complementação do estudo foram   acrescidas a Lei 

complementar municipal nº 952 de 30/12/2016, denominada popularmente como 

¨Recicla Santos¨, que disciplina o gerenciamento de resíduos sólidos que especifica, 

e dá outras providências e a Lei Complementar Municipal nº 408 de 31/08/2000, que 

dispõe sobre habilitação referente ao conhecimento de normas técnicas para a 

manipulação de alimentos 

 

4.1.1 Coleta e análise dos dados:  

 

Foi realizada no período de julho/2017 a abril/2018. Inicialmente, foi feita a 

leitura de todos os documentos para que fosse possível a transcrição literal de todos 

os trechos das legislações divididos em categorias, o que foi facilitado pela própria 

legislação, uma vez que já é construída dessa forma. Os tópicos para o estudo foram 

escolhidos com base na Portaria CVS5 (2013), pois não há legislação municipal, 

estadual ou federal específica para esse tipo de comércio. Os tópicos constantes na 

lista de verificação são descritos a seguir: 

1. Higiene e Saúde dos Funcionários, Responsabilidade Técnica e capacitação 

de Pessoal 

2. Qualidade Sanitária da Manipulação de Alimentos: Armazenamento 

3. Qualidade Sanitária da Manipulação de Alimentos: Pré preparo 

4. Qualidade Sanitária da Manipulação de Alimentos: Preparo 

5. Qualidade Sanitária da Manipulação de Alimentos: distribuição de alimentos 

preparados 
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6. Abastecimento de água, esgotamento sanitário, materiais recicláveis e 

resíduos sólidos, abastecimento de gás e controle integrado de vetores e 

pragas urbanas. 

7. Qualidade Sanitária das Edificações e das Instalações. 

Não foram incluídos no estudo as operações de pré-preparo e preparo dos 

sanduíches, visto à grande variedade dos cardápios, além disso, muitas etapas do 

pré-preparo são realizadas nas cozinhas residenciais ou em locais específicos 

locados para a realização das etapas de pré-preparo. Como exemplos poderiam ser 

citados: o corte do peito de frango e da linguiça calabresa utilizada nos lanches; o pré-

preparo de hambúrgueres, no caso daquele considerado¨ artesanal¨; a higienização 

da alface, pois no quiosque há apenas uma pia pequena, o que dificulta o processo. 

O pré-preparo é uma etapa muito importante, onde se observa os 

procedimentos de desinfecção das hortaliças e frutas, a manipulação de carnes e o 

seu congelamento e muitos outros. Já o preparo diz respeito aos processos de cocção, 

que no quiosque se resume às frituras e grelhagens realizadas e as temperaturas de 

cocção que garantem a seguridade do alimento. Nesses quesitos não foi possível a 

observação, sugere-se que outros estudos sejam feitos especificamente com o estudo 

desses processos.  

 

4.2. Segunda Fase:  Pesquisa - Ação: Aplicação da Lista de Verificação  

 
As pesquisas descritivas têm como objetivo básico descrever as 

características de populações e de fenômenos. Muitos dos estudos de 
campo, bem como de levantamentos, podem ser classificados nessa 
categoria. Nos levantamentos, contudo, a preocupação do pesquisador é a 
de descrever com precisão essas características, utilizando instrumentos 
padronizados de coleta de dados, tais como questionários e formulários, que 
conduzem a resultados de natureza quantitativa (GIL, 2007, pg. 42). 

  

 Marconi e Lakatos (2003), relatam que, a pesquisa deve ser planejada com 

cuidado e sistematizada. Nesse tipo de observação o pesquisador sabe o que procura 

e deve ser objetivo. Vários instrumentos podem ser utilizados como quadros, 

anotações, escalas.   

Segundo Thiollent (2011, p.14), a pesquisa – ação é: 

 
“Um tipo de pesquisa social que é concebida e realizada em estreita 

associação com uma ação ou com a resolução de um problema coletivo e no 
qual os pesquisadores e os participantes representativos da situação da 
realidade a ser investigada estão envolvidos de modo cooperativo e 
participativo”. 
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Este é um tipo de pesquisa de base empírica, ou seja, baseada na descrição, 

observação e ação de situações reais. Os objetivos resumem-se em fornecer aos 

pesquisadores e participantes as formas de se tornarem capazes de buscar as 

soluções para seus problemas reais, por meio de diretrizes de ação transformadora 

(THIOLLENT, 2011).  

De acordo com Stedefeldt et al (2015), é importante que a aprendizagem tenha 

um olhar na pesquisa e na vontade de expandir o conhecimento do manipulador de 

alimentos a partir de um objetivo. A partir daí focar em uma ação concreta, uma 

investigação das práticas de segurança dos alimentos, de modo que o diagnóstico 

tenha uma relação entre as práticas e a teoria, demonstrando que os conhecimentos 

podem ajudar na adoção de boas práticas. Assim, ao proporcionar o encontro entre o 

pesquisador e o manipulador pode-se também trazer novas soluções para promover 

a segurança dos alimentos. 

 

4.2.1 Coleta e análise dos dados quantitativos:  

 

A coleta dos dados foi obtida a partir do roteiro de inspeção das boas práticas 

em estabelecimentos comerciais de alimentos e serviços de alimentação tendo como 

base a Portaria CVS 5/2013, que relata ...¨ é subsídio para a elaboração do relatório 

de inspeção. Deve ser descrita detalhadamente a situação encontrada no momento 

da inspeção, no campo “Relato da Situação Encontrada no Local”, da “Ficha de 

Procedimentos em Vigilância Sanitária” do SIVISA – Sistema de Informações em 

Vigilância Sanitária¨ 

A portaria CVS 5/2013 contém informações desde a higiene e a saúde dos 

funcionários até as documentações e registros das informações. Trata-se de um 

documento que pode ser conciliado com algumas Resoluções como a RDC nº216 e 

RDC nº275 e outras que dizem respeito aos processos de Boas Práticas. Como anexo 

da portaria CVS 5/2013, encontra-se um roteiro de inspeção das boas práticas em 

estabelecimentos comerciais de alimentos e serviços de alimentação, que é usado 

para de inspeção sanitária, por ser a forma mais rápida e fácil de avaliar uma Unidade 

Produtora de Refeições (ROCHA et al., 2010; STEDEFELDT et al., 2013). 

O roteiro de inspeção auxilia no raciocínio sobre o risco sanitário que pode 

existir num determinado estabelecimento. Os itens do Roteiro de Inspeção são 
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quesitos de boas práticas que são conhecidos dos permissionários. A aplicação e 

avaliação foi realizada segundo os seguintes parâmetros de conformidade:  

 
S = sim = o estabelecimento inspecionado atende todos os quesitos do item 
de avaliação. 
N = não = o estabelecimento inspecionado não atende a um ou mais quesitos 
do item de avaliação 
NA = não se aplica = o item de avaliação não se aplica ao estabelecimento 
inspecionado. CVS 5 (2013)  

 

 O item não observado foi inserido, embora não faça parte da Portaria 

CVS5(2013) e diz respeito ao seguinte parâmetro:  

NO= não observado = não foi possível a observância do quesito de avaliação 

durante a aplicação da lista de verificação   

Justifica-se, pois como a aplicação da lista de verificação depende das 

condições do local, tornou-se necessária a colocação deste item para a avaliação do 

quiosque. 

Os critérios para a realização da lista de verificação foram o dia e horário de 

menor movimento. A inspeção das condições dos quiosques foi realizada pelo 

pesquisador em conjunto com o manipulador de alimentos ou do proprietário/ gerente 

responsável. Inicialmente foram orientados sobre a importância do cumprimento da 

legislação e depois sobre os critérios constantes no roteiro. Em seguida a avaliação 

foi realizada.  

Os dados obtidos foram tabulados no programa Microsoft Excel versão 2010, 

calculados a partir do total de conformidades, dividido pelo total dos itens avaliados, 

encontrando a porcentagem de adequação. Sendo o estabelecimento avaliado em 

relação à conformidade de cada item.  A análise dos dados foi expressa em gráficos.  

 

4.3 Terceira Fase - Pesquisa de Levantamento:  Entrevista 

 

Para Goode e Hatt (1969:237), citado por Marconi e Lakatos (2003), a 

entrevista "consiste no desenvolvimento de precisão, focalização, fidedignidade e 

validade de certo ato social como a conversação". Trata-se, pois, de uma conversação 

efetuada face a face, de maneira metódica; proporciona ao entrevistado, verbalmente, 

a informação necessária. 

 A entrevista tem como objetivo principal a obtenção de informações do 

entrevistado, sobre determinado assunto ou problema. 
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De acordo com Marconi e Lakatos (2003, p.195) os objetivos são os seguintes:  

 
a) Averiguação de "fatos". Descobrir se as pessoas que estão de posse de 
certas informações são capazes de compreendê-las. 
b) Determinação das opiniões sobre os "fatos". Conhecer o que as pessoas 
pensam ou acreditam que os fatos sejam. 
d) Descoberta de planos de ação. Descobrir, por meio das definições 
individuais dadas, qual a conduta adequada em determinadas situações, a 
fim de prever qual seria a sua.  

 

Foi feita uma entrevista estruturada, onde o pesquisador seguiu um roteiro 

previamente estabelecido (APENDICE C). O formulário é um dos instrumentos 

essenciais para a investigação social, cujo sistema de coleta de dados consiste em 

obter informações diretamente do entrevistado. 

De acordo Marconi e Lakatos (2003), o formulário é definido como "uma lista 

formal, catálogo ou inventário destinado à coleta de dados resultantes quer da 

observação, quer de interrogatório, cujo preenchimento é feito pelo próprio 

investigador, à medida que faz as observações ou recebe as respostas, ou pelo 

pesquisado, sob sua orientação". Portanto, o que caracteriza o formulário é o contato 

face a face entre pesquisador e informante e ser o roteiro de perguntas preenchido 

pelo entrevistador, no momento da entrevista. 

São três as qualidades essenciais de todo formulário, apontadas por Ander-

Egg, citado por Marconi e Lakatos (2003):  

a) Adaptação ao objeto de investigação. 
b) Adaptação aos meios que se possui para realizar o trabalho. 
c) Precisão das informações em um grau de exatidão suficiente e    
satisfatório 

 

Uma observação importante de acordo com Marconi e Lakatos (2003) é que o 

formulário pode ser usado para alfabetizados e analfabetos, porque o seu 

preenchimento é feito pelo pesquisador, além de ser um instrumento flexível pois 

permite a reformulação de itens de modo a ajustar o formulário ao entendimento do 

informante.  

Portanto o formulário é o instrumento de pesquisa adequado aos 

permissionários, pois o público alvo tem um nível sócio cultural que pode variar muito, 

a aplicação da entrevista pelo pesquisador tende a facilitar a obtenção de 

informações, visto que há manipuladores analfabetos e outros que possuem somente 

o ensino fundamental.   



 

48 
 

Outro fator que facilitou a aplicação do formulário é que foi realizado pelo 

próprio pesquisador, nos quiosques da orla da praia, após a aplicação da lista de 

verificação, o que facilitou a sua participação.  Foi necessário um agendamento prévio 

juntamente com os proprietários dos quiosques, para a aplicação da lista de 

verificação e da entrevista, nos dias e horários disponíveis e que contavam com um 

menor número de clientes.  

 

 

 

 

4.3.1 Análise de conteúdo tipo temática 

 

Para a análise das entrevistas o método utilizado foi a análise de conteúdo.  O 

seu foco é a qualificação as vivências do sujeito, bem como suas percepções sobre 

determinado objeto e seus fenômenos (BARDIN, 1977). 

Esse tipo de abordagem, propicia a criação de novas abordagens, revisão e 

criação de novos conceitos e categorias durante a investigação. Desta forma, a 

pesquisa qualitativa proporciona um modelo de entendimento profundo de ligações 

entre elementos, direcionado à compreensão da manifestação do objeto de estudo 

(MINAYO, 2007). Para Bardin (2007) a análise de conteúdo se constitui de várias 

técnicas onde se busca descrever o conteúdo emitido no processo de comunicação, 

seja ele por meio de falas ou de textos.  

 

4.3.1.1 Etapas da análise temática de conteúdo  

 

Operacionalmente, a Análise Temática de Conteúdo, segundo Minayo (2007), 

desdobra-se nas etapas de pré-análise, exploração do material ou codificação e 

tratamento dos resultados obtidos/ interpretação.  

Primeira etapa - Pré-análise:  compreende a leitura flutuante. Requer do 

pesquisador o contato direto e intenso com o material de campo, em que pode surgir 

a relação entre as hipóteses ou pressupostos iniciais, as hipóteses emergentes e as 

teorias relacionadas ao tema. Para Oliveira (2008) diz respeito à constituição do 

universo estudado, sendo necessário respeitar alguns critérios de validade qualitativa, 

são eles:  a exaustividade (esgotamento da totalidade do texto), a homogeneidade, a 
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exclusividade (um mesmo elemento só pode estar em apenas uma categoria), a 

objetividade (qualquer codificador consegue chegar aos mesmos resultados) e a   

adequação ou pertinência (adaptação aos objetivos do estudo).  

 Segunda etapa - Categorização:  durante a etapa da exploração do material, 

 o investigador busca encontrar categorias que são expressões ou palavras 

significativas em função das quais o conteúdo de uma fala será organizado. A 

categorização, para Minayo (2007), consiste num processo de redução do texto às 

palavras e expressões significativas. A Análise Temática recorta o texto em unidades 

de registro que podem constituir palavras, frases, temas, personagens e 

acontecimentos, indicados como relevantes para pré-análise. Posteriormente, o 

pesquisador escolhe as regras de contagem por meio de codificações e índices 

quantitativos. 

Terceira Etapa: tratamento dos resultados: busca-se, nesta etapa, colocar 

em relevo as informações fornecidas pela análise, através de quantificação simples 

(frequência) ou mais complexas como a análise fatorial, permitindo apresentar os 

dados em diagramas, figuras, modelos etc.  A partir daí o analista realiza 

interpretações, inter-relacionando-as com o quadro teórico desenhado inicialmente ou 

abre outras pistas em torno de novas dimensões teóricas e interpretativas, sugerida 

pela leitura do material (MINAYO, 2007). 

 

4.3.2 Coleta e análise dos dados 

 

A coleta de dados ocorreu após agendamento com os proprietários dos 

quiosques no período de agosto/2017 a abril/2018.  As respostas foram anotadas e o 

registro foi feito com as mesmas palavras que o entrevistado usou.  

 

4.3.3 Aspectos éticos 

 

Este estudo ocorreu em conformidade a Resolução n° 466/2012 e todos os 

participantes atestaram a sua ciência assinando a autorização para o 

desenvolvimento da pesquisa (APÊNDICE D) e o Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido – TCLE (APÊNDICE A) 

Por questões éticas, a coleta de dados teve início após a aprovação do Comitê 

de Ética e Pesquisa (ANEXO A) da Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP). 
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5 RESULTADOS  

 

 

5.1 Pesquisa Documental  

 

Utilizou-se para a pesquisa os seguintes documentos:   

• O Código de Posturas do Município de Santos (1968), ainda é o principal 

instrumento para a fiscalização dos quiosques; 

• A Portaria CVS 5 (2013) que aprova o regulamento técnico sobre boas 

práticas para estabelecimentos comerciais de alimentos e para serviços 

de alimentação.  

• A Resolução RDC nº 216 (2004), que dispõe sobre regulamento técnico 

de boas práticas para serviços de alimentação; 

Houve a necessidade de incluir também a Lei Complementar   N.º 408 (2000), 

do município de Santos, que dispõe sobre habilitação referente ao conhecimento de 

normas técnicas para manipulação de alimentos que foi utilizada no item que discorre 

sobre a Responsabilidade Técnica e Capacitação de Pessoal. 

Estava previsto nesta pesquisa a inclusão da Lei nº 15.947, de 26 de dezembro 

de 2013 do município de São Paulo, que dispõe sobre as regras para comercialização 

de alimentos em vias e áreas públicas - comida de rua - e dá outras providências, 

sendo destinada as seguintes categorias:  

I - Categoria A: alimentos comercializados em veículos automotores, assim 
considerados os montados sobre veículos a motor ou rebocados por estes, 
desde que recolhidos ao final do expediente, até o comprimento máximo de 
6,30m (seis metros e trinta centímetros);  
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II - Categoria B: alimentos comercializados em carrinhos ou tabuleiros, assim 
considerados os equipamentos montados em estrutura tracionada ou 
carregada pela força humana;  
III - Categoria C: alimentos comercializados em barracas desmontáveis. 

 
Portanto, não houve a inclusão na pesquisa documental, pois nenhuma 

categoria se assemelha as características dos quiosques das praias de Santos. 

Depois de feita a escolha dos documentos, eles foram divididos em categorias 

para facilitar o estudo e a comparação entre eles. 

Os itens observados seguiram a ordem estabelecida na Portaria CVS5/2013, 

por ser a legislação vigente e porque será utilizada para a aplicação da lista de 

verificação. Dessa forma haverá um parâmetro para a comparação da teoria obtida 

da pesquisa documental com a prática existente nos quiosques. Os itens observados 

foram os seguintes:  

1. Higiene e Saúde dos funcionários 

2. Responsabilidade técnica e capacitação 

3. Higiene dos alimentos: Recepção e armazenamento de gêneros, pré-preparo, 

preparo, distribuição e transporte de alimentos, e coleta de amostras. 

4. Higienização das instalações e do ambiente 

5. Suporte Operacional (abastecimento de água, esgotamento sanitário,  

materiais recicláveis e resíduos sólidos e controle integrado de pragas e 

vetores urbanos) 

6. Localização, instalações, equipamentos  (Portas, janelas e piso, ventilação e 

iluminação,  Instalações sanitárias e vestiários , utensílios e móveis). 

7. Manual de boas práticas e procedimentos operacionais padronizados 

 

Em seguida, foi possível discorrer sobre os itens separadamente com ênfase 

na não aplicabilidade das legislações aos quiosques, objeto deste estudo. Os 

resultados estão apresentados em tabelas, como pode ser visto abaixo.  

 

5.1.1. Saúde dos funcionários e higiene das mãos 

 

Tabela 1: Análise Documental: Saúde dos funcionários e higiene das mãos - Santos SP, 2018 

 CÓDIGO DE 
POSTURAS (1968) 

PORTARIA CVS5( 2013) RDC 216 (2014) 
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Saúde dos 

funcionários: 
documentos 

comprobatórios 
 

Total aplicabilidade A maquiagem leve é permitida 
Exige o uso de equipamentos de 
proteção individual 

•Maquiagem não pode ser utilizada 

•Sobre os pertences dos colaboradores,  
no local de trabalho deve ter um espaço 
definido para a sua guarda 

 
 
 
 

Higiene de mãos e 
uso de luvas 

Lavatórios com água 
corrente, uso de 
sabonete e papel 
exige a colocação de 
cartazes para 
incentivar a lavagem 
de mãos 

O procedimento de lavagem de 
mãos e o uso de luvas está 
explicado detalhadamente. 

•Pia exclusiva para o processo; 

•Uso de papel não reciclado; 

•Uso de sabonete líquido inodoro 
antisséptico ou sabonete líquido inodoro e 
produto antisséptico; toalhas de papel não 
reciclado ou outro sistema higiênico e 
seguro de secagem das mãos e coletor de 
papel, acionado sem contato manual.  

•cartazes que devem estar afixados no 
local destinado à lavagem de mãos 
Esse processo deve ser feito tanto pelos 
manipuladores, quanto pelos clientes do 
local 

 

Todas as exigências constantes em todos os documentos são adequadas aos 

quiosques. Delas a mais completa é a Portaria CVS5 (2013), pois coloca 

detalhadamente os quesitos relacionados às condições de saúde dos manipuladores. 

No Código de Posturas a ênfase que é dada ao portador de doenças 

infectocontagiosas, que não poderá lidar com alimentos e ao Certificado de Avaliação 

Médica que é colocado como exigência, sobre pena de cassação de licença, caso o 

ambulante não a possua. Cabe salientar que, embora os quiosques não sejam 

considerados mais como ambulantes, o certificado é documento importante para a 

comprovação de saúde dos manipuladores.  

 Sobre a maquiagem percebe-se que, na RDC 216 ela não pode ser utilizada e 

na Portaria CVS 5 (2013) ela é permitida, desde que seja leve. Neste quesito, como 

no quiosque há o atendimento direto ao cliente e todos os colaboradores são vistos 

por ele, considerando que a maquiagem leve não interfere diretamente na 

contaminação dos alimentos, sugere-se que seja utilizada desta forma. 

Quanto aos equipamentos de proteção individual foram agregados à Portaria 

CVS 5 e são itens importantes uma vez que protegem o manipulador dos acidentes 

que podem acontecer no local. A obrigatoriedade do uso de capas de proteção em 

câmaras frigoríficas, colocada como obrigatoriedade na CVS 5 não se aplica aos 

quiosques, uma vez que eles não possuem esse equipamento.  

Sobre os pertences dos colaboradores, segundo a Resolução RDC 216, no 

local de trabalho deve ter um espaço definido para a sua guarda. As demais não 

mencionam este quesito. 

Todas as legislações foram utilizadas para a complementação do código de 

posturas. Houve ao longo dos anos, maior especificidade neste quesito, com 
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informações mais claras e que colaboraram para o cumprimento das exigências pelo 

manipulador de alimentos. 

Sobre a Higiene das mãos e uso de luvas, nota-se que no Código de Posturas 

se preconiza o lavatório com água corrente, sabão e tolhas descartáveis de papel e 

cartazes orientativos sobre a lavagem de mãos. Porém não menciona a exclusividade 

de uma pia para a lavagem das mãos.  Já na Resolução RDC 216 (2004), a pia deve 

ser exclusiva para o processo de lavagem de mãos e deve estar em posição 

estratégica.  Específica também o uso de papel não reciclado ou outro sistema 

higiênico e seguro de secagem das mãos. Sobre o sabonete ele deve ser líquido, 

inodoro e antisséptico ou sabonete líquido inodoro e complementado com produto 

antisséptico. Também preconiza que o coletor de papel deve ser acionado sem 

contato manual. Cartazes que devem estar afixados no local destinado à lavagem de 

mãos e que esse processo deve ser feito tanto pelos manipuladores, quanto pelos 

clientes do local. 

 Na Portaria CVS5 (2013) o procedimento de lavagem de mãos e o uso de luvas 

está explicado detalhadamente.  

 Como a higiene das mãos é um processo fundamental para a prevenção de 

doenças transmitidas por alimentos, esse progresso notado ao longo do tempo para 

a complementação da legislação, foi uma evolução. 

Segundo Silva Junior (2008), as mãos podem veicular vários microrganismos 

importantes, e segundo o autor é fundamental a conscientização dos colaboradores 

quanto a necessidade de higienizar as mãos diversas vezes durante o trabalho.  

 

5.1.2 Responsabilidade técnica e capacitação de pessoal 

 

Tabela 2.  Análise Documental: Responsabilidade técnica e capacitação de pessoal – Santos SP, 

2018 

CÓDIGO DE 
POSTURAS 

(1968) 

PORTARIA CVS5          
( 2013) 

RDC 216 (2014) Lei Municipal Complementar n.º 408 (2000) do 
município de Santos 

Nada consta Pode haver um 
responsável pela 
implementação das boas 
práticas que não seja um 
responsável técnico. 
Este funcionário deve 
ser comprovadamente 
submetido ao curso de 
capacitação em boas 
práticas e elaborar e 
implementar o Manual 
de Boas Práticas 

4.6.7 Os manipuladores 
de alimentos devem ser 
supervisionados e 
capacitados 
periodicamente em 
higiene pessoal, em 
manipulação higiênica 
dos alimentos e em 
doenças transmitidas por 
alimentos. A capacitação 
deve ser comprovada 

Art. 1.o deverão contar com um responsável com 
habilitação referente ao conhecimento das Normas 
Técnicas Especiais para Manipulação de Alimentos.  
Art. 2.º A habilitação, referente ao conhecimento das 
Normas Técnicas para Manipulação de Alimentos, 
será conferida mediante a frequência mínima de 80% 
(oitenta por cento) do curso específico e a entrega de 
trabalho escrito abordando a estrutura física do 
estabelecimento, análise dos pontos de perigo e 
pontos críticos de controle e cronograma de 
adequação à legislação vigente. .  
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Neste quesito, observa-se que o Código de Posturas (1968) nada menciona.  

De acordo com a Resolução RDC nº 216 (2004), os manipuladores de 

alimentos devem ser supervisionados e capacitados periodicamente em higiene 

pessoal, em manipulação higiênica dos alimentos e em doenças transmitidas por 

alimentos. A capacitação deve ser comprovada mediante documentação. Percebe-se 

que não há detalhes sobre a documentação necessária.  

Conforme a Portaria CVS 5 (2013), pode haver um responsável pela 

implementação das boas práticas que não seja um responsável técnico. Este 

funcionário deve ser comprovadamente submetido a curso de capacitação em Boas 

Práticas oferecido por instituição de ensino ou qualificação profissional ou pela 

vigilância sanitária. De acordo com a portaria, esse funcionário deve capacitar os 

funcionários nas Boas Práticas de manipulação incluindo aspectos de segurança e 

saúde no trabalho e elaborar, atualizar e implementar o manual de Boas Práticas e os 

Procedimentos Operacionais Padronizados específicos para o estabelecimento¨.  

Na Lei Municipal Complementar n.º 408 (2000) do município de Santos 

determina:  ¨os estabelecimentos que comercializam gêneros alimentícios deverão 

contar com um responsável com habilitação referente ao conhecimento das Normas 

Técnicas Especiais para Manipulação de Alimentos¨.  Essas normas são referentes à 

avaliação do padrão de identidade, qualidade, rótulo, embalagem, armazenamento, 

prazo de validade e normas específicas de boas práticas de produção e elaboração 

de alimento, prestação de serviços de acordo com as atividades desenvolvidas, 

conforme legislação vigente.  

Os sindicatos ou associações poderão autorizar entidades particulares a 

ministrar o curso sobre o qual exercerão supervisão e a proposta de conteúdo do curso 

deverá ser previamente aprovada pela Seção de Vigilância Sanitária da Secretaria 

incluindo os 
procedimentos 
operacionais 
padronizados 
específicos para o 
estabelecimento.  
 
Este funcionário deve 
capacitar os demais  em 
boas práticas, incluindo 
os aspectos de 
segurança e saúde do 
trabalhador 
Conteúdo programático 
mínimo 
 

mediante 
documentação.  
 

§ 3.º A proposta de conteúdo do curso deverá ser 
previamente aprovada pela Seção de Vigilância 
Sanitária da Secretaria Municipal de Saúde, 
obedecida a carga horária mínima de 10 (dez) horas-
aula. . 
A periodicidade do curso será a cada três anos 
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Municipal de Saúde, obedecida a carga horária mínima de 10 (dez) horas-aula. Deve 

ainda ser registrado na Seção de Vigilância Sanitária da Secretaria Municipal de 

Saúde, mediante entrega de uma cópia do trabalho de conclusão de curso.  

Sobre os uniformes, segundo Santos Júnior (2008, p. 10): ¨Devem ser 

considerados visitantes clientes e consumidores, consultores, fiscais sanitários, 

auditores externos, terceiros e qualquer outra pessoa que não trabalhe diretamente 

no setor¨.  O livre acesso aos visitantes, somente deve ser permitido quando estiverem 

devidamente paramentados. No caso, como a maioria não permite a entrada é um 

procedimento correto, uma vez que, devido ao tamanho do local, o risco de 

contaminação torna-se maior. Todos os itens constantes na legislação foram 

considerados aplicáveis, exceto a entrega do trabalho de conclusão de curso.  

 

5.1.3. Higiene dos alimentos 

 

Tabela 3.   Análise Documental: Higiene dos alimentos – Santos SP, 2018 

 CÓDIGO DE 
POSTURAS (1968) 

PORTARIA CVS5( 2013) RDC 216 (2014) 

 
Recepção e controle 

de mercadorias 

Menciona que as bebidas 
devem ser registradas no 
órgão competente, e 
acondicionadas em 
invólucros e recipientes 
devidamente rotulados. 

O recebimento deve estar protegido e isolado 
da área de processamento 
Os produtos reprovados devem ser 
identificados, armazenados e destinados a 
devolução 

Há a determinação de temperatura para 
recebimento tanto dos congelados, quanto dos 
refrigerados. 
Exigência de uma área exclusiva para este fim, 
protegida de chuva, sol e poeira. 

 
Armazenamento 

As verduras que tiverem 
de ser consumidas sem 
cozimento, deverão ser 
dispostas 
convenientemente em 
depósitos, recipientes ou 
dispositivos de superfície 
impermeável, capazes de 
isolá-las de impurezas e 
insetos 

Art. 29. Os produtos reprovados na recepção, 
ou com prazo de validade vencido, inclusive 
aqueles destinados para devolução ao 
fornecedor, devem ser identificados, colocados 
em local apropriado e fora da área de produção 
Art. 32. Produtos crus, ou minimamente 
processados, ou que exalem odor, ou exsudem 
devem ser armazenados em equipamentos 
diferentes dos produtos termicamente 
processados. Não estocar os alimentos sob 
condensadores e evaporadores das câmaras 
frigoríficas, para evitar a contaminação. 

4.7.6 As matérias-primas, os ingredientes e as 
embalagens devem ser armazenados sobre 
paletes, estrados e ou prateleiras, respeitando-
se o espaçamento mínimo necessário para 
garantir adequada ventilação, limpeza e, 
quando for o caso, desinfecção do local. Os 
paletes, estrados e ou prateleiras devem ser de 
material liso, resistente, impermeável e lavável 

 
Pré preparo 

Artigo 56 - Em relação às 
verduras expostas à 
venda deverão ser 
observados os seguintes 
preceitos de higiene: 
I - Serem frescas; 
II - Estarem lavadas; 
III - não estarem 
deterioradas; 
IV - Serem despojadas de 
suas aderências inúteis, 
quando forem de fácil 
decomposição. 
 

.8.13 O descongelamento deve ser conduzido 
de forma a evitar que as áreas superficiais dos 
alimentos se mantenham em condições 
favoráveis à multiplicação microbiana. O 
descongelamento deve ser efetuado em 
condições de refrigeração à temperatura inferior 
a 5ºC (cinco graus Celsius) ou em forno de 
micro-ondas quando o alimento for submetido 
imediatamente à cocção. 
4.8.14 os alimentos submetidos ao 
descongelamento devem ser mantidos sob 
refrigeração se não forem imediatamente 
utilizados, não devendo ser descongelado. 

Art. 37. O descongelamento rápido pode ser 
feito em forno de micro-ondas. O 
descongelamento lento deve ser efetuado sob 
refrigeração, em temperatura inferior a cinco 
graus Celsius.  
Art. 38. Para dessalgar carnes e pescados 
devem ser seguidas as recomendações do 
fabricante, ou utilizar-se água potável sob 
refrigeração até cinco graus Celsius, ou em 
água sob fervura. 
Art. 40. Devem ser afixadas instruções 
facilmente visíveis e compreensíveis, sobre o 
correto procedimento de higienização de 
hortifrutícolas, no local onde ocorre essa 
operação. 

Preparo Nada consta Todos os itens são aplicáveis Todos os itens são aplicáveis 
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Distribuição 

Artigo 56 - Em relação às 
verduras expostas à 
venda deverão ser 
observados os seguintes 
preceitos de higiene: 
I - serem frescas; 
II - estarem lavadas; 
III - não estarem 
deterioradas; 
IV - serem despojadas de 
suas aderências inúteis, 
quando forem de fácil 
decomposição. 
 

Art. 48. A água do balcão térmico deve ser 
trocada diariamente e mantida a temperatura de 
oitenta a noventa graus Celsius. Esta 
temperatura deve ser aferida durante o tempo 
de distribuição. 
Art. 49. Os ornamentos localizados na área de 
consumação ou refeitórios não devem constituir 
fonte de contaminação para os alimentos 
preparados.  

4.8.15  Após serem submetidos à cocção, os 
alimentos preparados devem ser mantidos em 
condições de tempo e de temperatura que não 
favoreçam a multiplicação microbiana. Para 
conservação a quente, os alimentos devem ser 
submetidos à temperatura superior a 60ºC 
(sessenta graus Celsius) por, no máximo, 6 
(seis) horas 

. 
4.10.6. Os ornamentos e plantas localizados na 
área de consumação ou refeitório não devem 
constituir fonte de contaminação para os 
alimentos preparados. 

 
Coleta de Amostras 

Artigo 619 - No caso de 
gênero alimentício 
suspeito de alteração, 
adulteração, fraude ou 
falsificação, deverá ser o 
mesmo interditado para 
exame bromatológico. 

Nada consta Art. 52. Para auxiliar a esclarecer a ocorrência 
de doença transmitida por alimento devem ser 
guardadas amostras de pratos prontos 
elaborados em serviços de alimentação, que 
oferecem refeições prontas para alimentação 
coletiva, tais como cozinhas industriais de 
empresas, restaurantes comerciais por quilo, 
bufê, cozinhas e restaurantes de escolas, 
creches, asilos, presídios e hospitais. 

 
Transporte de 

alimentos 

Artigo 70 - Os veículos ou 
quaisquer outros meios 
de transporte de gêneros 
alimentícios não poderão 
conter, nos locais onde 
estes sejam 
acondicionados, materiais 
ou substâncias nocivas à 
saúde e deverão ser 
mantidos em perfeito 
estado de asseio e de 
conservação 

Art. 53. Os serviços de alimentação e 
estabelecimentos comerciais que transportam 
alimentos devem apresentar a relação 
individualizada de cada veículo transportador e 
suas características técnicas ao órgão 
competente de vigilância sanitária, conforme o 
Artigo 87 da Lei Estadual 10.083, de 23 de 
setembro de 1998, e outras normas 
complementares vigentes 

4.9.1 Os alimentos preparados mantidos na 
área de armazenamento ou aguardando o 
transporte devem estar identificados e 
protegidos contra contaminantes. Na 
identificação deve constar, no mínimo, a 
designação do produto, a data de preparo e o 
prazo de validade 

 

5.3.1.1 Quanto ao recebimento:  

Código de Posturas (1968) 

• Aplicável somente às bebidas, salientando que, quando oriundos de 

estabelecimentos industriais ou comerciais, devem ser registrados no 

órgão competente, e acondicionados em invólucros e recipientes 

devidamente rotulados. 

Portaria CVS 5 (2013): 

• Aplicável:  há determinação das temperaturas para recebimento tanto 

dos congelados, quanto dos refrigerados, o que é fundamental para a o 

controle de qualidade durante a recepção.   

• Não aplicável: Na mesma portaria pode-se observar a exigência de uma 

área exclusiva para este fim, protegida de chuva, sol, poeira. Porém no 

caso da praia, mesmo com os toldos que ficam estendidos em dia de 

chuva e vento, tal exigência se torna não aplicável. 

RDC 216 (2004):  

• Não aplicável: o local para o recebimento deve estar protegido e isolado 

da área de processamento, fato que não é possível, devido ao pequeno 
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espaço do local. Diz ainda que os produtos reprovados devem ser 

identificados, armazenados se necessário e destinados à devolução. No 

caso, como o quiosque tem pequeno espaço para armazenamento, o 

produto considerado impróprio deve ser devolvido imediatamente ao 

fornecedor.  

No mais todos os itens são aplicáveis.  

 

5.3.1.2.Quanto ao armazenamento:  

RDC 216 (2004):  

• Não aplicável: no item 4.7.6 menciona o espaçamento mínimo 

necessário para garantir adequada ventilação, fato que nem sempre 

poderá se adequar devido ao pequeno espaço existente no local.  

Portaria CVS 5 (2013):  

• Não aplicável:  Conforme o art. 29 da os produtos reprovados devem ser 

separados para a devolução. No caso do quiosque devem ser devolvidos 

imediatamente, pois não há espaço para o armazenamento de produtos 

vencidos ou reprovados para posterior devolução. O artigo 32 menciona 

que não se deve estocar os alimentos sob condensadores e 

evaporadores das câmaras frigoríficas, para evitar a contaminação, no 

caso não há esse tipo de equipamento no quiosque. 

• Aplicável: Observa-se no art. 32:  ¨ produtos crus, ou minimamente 

processados, ou que exalem odor, ou exsudem devem ser armazenados 

em equipamentos diferentes dos produtos termicamente processados¨ 

Vale ressaltar que na falta de equipamento específico sugere-se a 

colocação do produto em vasilhames hermeticamente fechados e 

identificados, no caso, é o que se aplica aos quiosques. 

 

5.3.1.3.Quanto ao pré-preparo de alimentos: 

Código de Posturas (1968):  

• Não aplicável: percebe-se no artigo 56 do que há procedimentos 

alusivos à venda de verduras, atividade que não se faz nos quiosques, 

pois eles utilizam hortaliças somente quando fazem parte da composição 

dos lanches ou porções.  
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RDC 216 (2004):  

• Não aplicável: Descongelamento em refrigeração não se aplica aos 

quiosques pois não há espaço em refrigeradores para o 

descongelamento 

Portaria CVS  5 (2013):  

• Não aplicáveis; 

✓ O processo de dessalgue, pois o  espaço impede esse procedimento, 

uma vez que não há como fazer isso sob refrigeração e nem em água 

fervente, pois não há espaço em refrigeradores e nem fogão para 

realizar o processo.  

✓ Cartazes devem ser afixados com os procedimentos para a higienização 

de hortaliças, como as paredes existentes são ocupadas por 

equipamentos e armários, cartazes são considerados como não 

aplicáveis. 

✓ Descongelamento em refrigeração não se aplica aos quiosques pois não 

há espaço em refrigeradores para o descongelamento. 

 

5.3.1.4.Quanto ao Preparo: 

Código de Posturas (1968): não há detalhamento dos procedimentos de 

preparo de alimentos.  

• Portaria CVS5 (2013) e na RDC 216: todos os procedimentos constantes  

são aplicáveis. 

Segundo a Portaria CVS5 (2013) a cocção é a etapa onde os alimentos são 

submetidos a tratamento térmico por um tempo determinado ao produto, devendo 

atingir no mínimo setenta e quatro graus Celsius no seu centro geométrico. 

Tanto na Resolução RDC 216 quanto na Portaria CVS5 há a determinação do 

limite da temperatura de 180ºC para óleos utilizados nas frituras.  

A Portaria CVS 5 (2013) é a mais completa nesse quesito com detalhes alusivos 

ao preparo de ovos, utilização de óleo e descongelamento, sendo todos esses itens 

aplicáveis aos quiosques.   

Percebe-se o detalhamento da legislação que foi acontecendo ao longo dos 

anos e que visa principalmente preservar a saúde do consumidor uma vez que 



 

59 
 

temperaturas seguras de cocção protegem o consumidor contra as doenças 

transmitidas por alimentos.  

 

5.3.1.5.Quanto à distribuição:  

Código de Posturas (1968):  

• Aplicável: há no documento itens referentes a disposição de mesas e 

distanciamento entre elas, e o espaço para o passeio, que deve 

permanecer livre. Nessa época como comentado na introdução, haviam 

trailers e a sua disposição dependia do proprietário. Atualmente a 

prefeitura disponibiliza mesas e bancos de concreto e os permissionários 

colocam mesas e cadeiras nos calçadões e recolhem todas elas ao 

fechar o quiosque.  

RDC 216 (2004): 

• Não aplicáveis:  

✓ Após serem submetidos à cocção, os alimentos preparados devem ser 

mantidos em condições de tempo e de temperatura que não favoreçam 

a multiplicação microbiana. Fato que não se aplica, pois tanto os lanches 

como as porções são servidos aos clientes imediatamente após o 

preparo. Em consequência não existem equipamentos utilizados para a 

manutenção da temperatura dos alimentos servidos aos clientes, 

excetuando-se as bebidas como água, cervejas e refrigerantes que 

permanecem refrigeradas até o consumo.  

✓ Sobre ornamentos e plantas o que existe nos quiosques é a paisagem 

local com árvores, flores e demais plantas, o que pode contribuir para a 

contaminação visto que pássaros variados e pombos são comuns no 

local. 

 

5.1.3.6 Quanto a coleta de amostras: 

Código de Posturas (1968): 

• Não aplicável:  se refere ao gênero alimentício considerado suspeito de 

alteração, adulteração, fraude ou falsificação, e que   deverá ser 

interditado para exame bromatológico.  De acordo com a Universidade 

Federal do Rio Grande do Sul, (UFRGS), a Bromatologia estuda os 
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alimentos, sua composição química, sua ação no organismo, seu valor 

alimentício e calórico, suas propriedades físicas, químicas, 

toxicológicas, adulterantes, contaminantes, fraudes, etc. Além disso, 

verifica se o alimento se enquadra nas especificações legais, detecta a 

presença de adulterantes, aditivos que são prejudiciais à saúde, se a 

esterilização é adequada, se existiu contaminação com o tipo e o 

tamanho de embalagens, rótulos, desenhos e tipos de letras e tintas 

utilizadas. Esse tipo de exame não detecta a contaminação 

microbiológica, mas consegue determinar as suas alterações. No caso, 

a legislação se refere à matéria prima utilizada, tanto que o fornecedor 

receberia uma amostra do produto suspeito para pesquisa de qualidade 

bromatológica e não teria no caso, a confirmação do agente causador 

do surto, no caso de contaminação microbiológica.  Segundo Barreto e 

Costa (1998), a investigação laboratorial é extremamente importante, já 

que é ela que possibilita a confirmação do agente etiológico. 

RDC 216 (2004):  nada consta sobre o procedimento.  

Portaria CVS 5 (2013):  

• Não aplicável:  esse item é aplicável a empresas, restaurantes 

comerciais por quilo, bufê, cozinhas e restaurantes de escolas, creches, 

asilos, presídios e hospitais, excluem-se então os quiosques neste 

quesito.  Justifica-se, pois, o lanches e porções são servidos 

imediatamente após o preparo. No caso, a retirada de parte do 

sanduíche prejudicaria a sua aparência. Outro agravante seria a falta de 

espaço para o armazenamento de amostras.   

Quanto ao transporte de alimentos:  

Código de Posturas (1968):  

• Aplicável: segundo o que estabelece em seu artigo 70: ¨ Os veículos ou 

quaisquer outros meios de transporte de gêneros alimentícios não 

poderão conter, nos locais onde estes sejam acondicionados, materiais 

ou substâncias nocivas à saúde e deverão ser mantidos em perfeito 

estado de asseio e de conservação¨. No caso de transporte nos 

quiosques, realizados em motocicleta, aplica-se perfeitamente.  

RDC 216 (2004): 
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• Não aplicáveis:   

Os alimentos preparados mantidos na área de armazenamento ou 

aguardando o transporte devem estar identificados e protegidos contra 

contaminantes. Como não há espera, tal procedimento não se aplica. 

Sobre o armazenamento e o transporte do alimento preparado, da 

distribuição até a entrega ao consumo,  deve ocorrer em condições de 

tempo e temperatura que não comprometam sua qualidade higiênico-

sanitária. No caso, não há armazenamento e o transporte é realizado em 

motos, logo após o preparo, rapidamente nas imediações,  corroborando 

com as condições de tempo e temperatura.  

Portaria CVS 5 (2013): 

• Não aplicável:  é destinada aos serviços de alimentação e 

estabelecimentos comerciais de maior porte, sendo assim, a maioria dos 

quesitos não se aplica.  

• Aplicável: O artigo 57,  não permite o transporte concomitante, num 

mesmo compartimento de carga, de alimentos preparados ou 

industrializados crus, semi-processados ou prontos para o consumo com 

ingredientes, matérias-primas e embalagens alimentícias. No caso dos 

quiosques, apenas alimentos preparados são transportados. 

  

5.1.4 Saúde dos funcionários e higiene de mãos 

 

Tabela 4. Análise Documental: Saúde dos funcionários e higiene de mãos – Santos  SP, 2018 

 CÓDIGO DE 
POSTURAS (1968) 

PORTARIA CVS5( 2013) RDC 216 (2014) 

 
Saúde dos 

funcionários: 
documentos 

comprobatórios 
 

Total aplicabilidade A maquiagem leve é permitida 
Exige o uso de equipamentos de 
proteção individual 

•Maquiagem não pode ser utilizada 

•Sobre os pertences dos colaboradores,  
no local de trabalho deve ter um espaço 
definido para a sua guarda 

 
 
 
 

Higiene de mãos e 
uso de luvas 

Lavatórios com água 
corrente, uso de 
sabonete e papel 
exige a colocação de 
cartazes para 
incentivar a lavagem 
de mãos 

O procedimento de lavagem de 
mãos e o uso de luvas está 
explicado detalhadamente. 

•Pia exclusiva para o processo; 

•Uso de papel não reciclado; 

•Uso de sabonete líquido inodoro 
antisséptico ou sabonete líquido inodoro e 
produto antisséptico; toalhas de papel não 
reciclado ou outro sistema higiênico e 
seguro de secagem das mãos e coletor de 
papel, acionado sem contato manual.  

•cartazes que devem estar afixados no 
local destinado à lavagem de mãos 
Esse processo deve ser feito tanto pelos 
manipuladores, quanto pelos clientes do 
local 
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Todas as exigências constantes em todos os documentos são aplicáveis 

adequadas aos quiosques. Delas a mais completa é a Portaria CVS5 (2013), pois 

coloca detalhadamente os quesitos relacionados às condições de saúde dos 

manipuladores. 

No Código de Posturas a ênfase que é dada ao portador de doenças 

infectocontagiosas, que não poderá lidar com alimentos e ao Certificado de Avaliação 

Médica que é colocado como exigência, sobre pena de cassação de licença, caso o 

ambulante não a possua. Cabe salientar que, embora os quiosques não sejam 

considerados mais como ambulantes, o certificado é documento importante para a 

comprovação de saúde dos manipuladores.  

 Sobre a maquiagem percebe-se que, na RDC 216 ela não pode ser utilizada e 

na Portaria CVS 5 (2013) ela é permitida, desde que seja leve. Neste quesito, como 

no quiosque há o atendimento direto ao cliente e todos os colaboradores são vistos 

por ele, considerando que a maquiagem leve não interfere diretamente na 

contaminação dos alimentos, sugere-se que seja utilizada desta forma. 

Quanto aos equipamentos de proteção individual foram agregados à Portaria 

CVS 5 e são itens importantes uma vez que protegem o manipulador dos acidentes 

que podem acontecer no local. A obrigatoriedade do uso de capas de proteção em 

câmaras frigoríficas, colocada como obrigatoriedade na CVS 5 não se aplica aos 

quiosques, uma vez que eles não possuem esse equipamento.  

Sobre os pertences dos colaboradores, segundo a Resolução RDC 216, no 

local de trabalho deve ter um espaço definido para a sua guarda. As demais não 

mencionam este quesito. 

Todas as legislações foram utilizadas para a complementação do código de 

posturas. Houve ao longo dos anos, maior especificidade neste quesito, com 

informações mais claras e que colaboraram para o cumprimento das exigências pelo 

manipulador de alimentos. 

Sobre a Higiene das mãos e uso de luvas, nota-se que no Código de Posturas 

se preconiza o lavatório com água corrente, sabão e tolhas descartáveis de papel e 

cartazes orientativos sobre a lavagem de mãos. Porém não menciona a exclusividade 

de uma pia para a lavagem das mãos.  Já na Resolução RDC 216 (2004), a pia deve 

ser exclusiva para o processo de lavagem de mãos e deve estar em posição 

estratégica.  Específica também o uso de papel não reciclado ou outro sistema 

higiênico e seguro de secagem das mãos. Sobre o sabonete ele deve ser líquido, 
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inodoro e antisséptico ou sabonete líquido inodoro e complementado com produto 

antisséptico. Também preconiza que o coletor de papel deve ser acionado sem 

contato manual. Cartazes que devem estar afixados no local destinado à lavagem de 

mãos e que esse processo deve ser feito tanto pelos manipuladores, quanto pelos 

clientes do local. 

 Na Portaria CVS5 (2013) o procedimento de lavagem de mãos e o uso de luvas 

está explicado detalhadamente.  

 Como a higiene das mãos é um processo fundamental para a prevenção de 

doenças transmitidas por alimentos, esse progresso notado ao longo do tempo para 

a complementação da legislação, foi uma evolução. 

Segundo Silva Junior (2008), as mãos podem veicular vários microrganismos 

importantes, e segundo o autor é fundamental a conscientização dos colaboradores 

quanto a necessidade de higienizar as mãos diversas vezes durante o trabalho.  

 

5.1.5.Higienização das instalações e do ambiente  

 

Todos os procedimentos constantes nas legislações (APÊNDICE E) são 

aplicáveis aos quiosques. 

É   notória a evolução nos detalhes os processos de higienização, quando se 

compara o Código de Posturas (1968) com a Portaria CVS5 (2013) e a Resolução 

RDC 216 (2004). O desenvolvimento dos procedimentos operacionais padronizados 

com a descrição dos produtos para higienização, incluindo as etapas dos 

procedimentos descritos em detalhes, podem ser observados na RDC 216, além do 

detalhamento dos processos de higienização de mãos e de hortifrutigranjeiros 

descritos na Portaria CVS 5 (2013). 
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5.1.6  Suporte Operacional (abastecimento de água, esgotamento 

sanitário,  gás, controle integrado de pragas e vetores urbanos e materiais 

recicláveis e resíduos sólidos ) 

 

Tabela 5. Análise Documental: Suporte operacional – Santos SP, 2018 

 CÓDIGO DE POSTURAS 
(1968) 

PORTARIA CVS5( 2013) RDC 216 (2014) Lei complementar 
nº 952 de 

30/12/2016, 

 
Abastecimento 

de água 

Artigo 63 - O gelo destinado 
ao uso alimentar deverá ser 
fabricado com água potável, 
isenta de qualquer 
contaminação. 
Artigo 64 - Toda água que 
tenha de servir na 
manipulação ou preparo de 
gêneros alimentícios, desde 
que não seja do serviço de 
abastecimento público, deve 
ser comprovadamente pura. 

Art. 70. O vapor, quando utilizado 
em contato direto com alimentos, 
ou aplicado sobre superfícies que 
entram em contato com alimentos, 
deve ser produzido com água 
potável e não deve representar 
riscos de contaminação 

4.4.3 O vapor, quando utilizado em 
contato direto com alimentos ou 
com superfícies que entrem em 
contato com alimentos, deve ser 
produzido a partir de água potável 
e não pode representar fonte de 
contaminação. 

 
Nada consta 

Esgotamento 
sanitário 

Não Consta Todos os itens são aplicáveis Todos os itens são aplicáveis Nada consta 

Controle 
integrado de 

vetores e 
pragas 

urbanas 

 
Todos os itens são aplicáveis 

 
Todos os itens são aplicáveis 

 
Todos os itens são aplicáveis 

Nada consta 

 
Abastecimento 

de gás 

Nada consta Art. 75. A área para 
armazenamento de botijões de gás 
liquefeito de petróleo deve ser 
instalada em local ventilado, 
protegido da passagem ou entrada 
de pessoas estranhas e atender ao 
disposto em legislação específica 

 
Nada consta 

Nada consta 

 
Materiais 

recicláveis e 
resíduos 
sólidos  

 
Todos os itens são aplicáveis 

Art. 74.  o lixo não deve sair da 
cozinha pelo mesmo local onde 
entram as matérias primas e nessa 
impossibilidade, determinar 
horários diferentes para cada 
atividade 

 
Todos os itens são aplicáveis 

Itens aplicáveis 
referentes ao 
resíduos orgânicos e  
embalagens de 
alimentos e  
bebidas, coletados 
seletivamente 

 

5.1.6.1. Quanto ao abastecimento de água:  

Não aplicável: o vapor não é utilizado nos quiosques e não é possível a 

utilização de outra fonte que não seja proveniente do abastecimento realizados pela 

SABESP.  
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Aplicável: a água tratada fornecida pela SABESP se enquadra no disposto 

acima, pois apresenta padrão de qualidade reconhecido.  

Quanto ao esgotamento sanitário e o controle integrado de pragas todos os 

itens constantes nas legislações são aplicáveis. (APÊNDICE E)  

 

5.1.6.2. Quanto ao abastecimento de gás: 

Portaria CVS 5 (2013):  

• Não aplicável:  menciona em seu Art. 75 que a área para armazenamento de 

botijões de gás liquefeito de petróleo deve ser instalada em local ventilado, 

protegido da passagem ou entrada de pessoas estranhas e atender ao disposto 

em legislação específica. No caso dos quiosques o gás é encanado. Portanto 

o disposto na legislação não é aplicável aos quiosques e a segurança fica à 

cargo da empresa fornecedora.  

Sobre os materiais recicláveis e resíduos sólidos:  

Todos os itens constantes no Código de Posturas (1968) e na Resolução 

RDC Nº 216 (2004), todos os itens são aplicáveis.  

CVS5 (2013):  

• Não aplicável:  no Art. 74 da Portaria, o único item não aplicável, diz respeito 

ao lixo, que não deve sair da cozinha pelo mesmo local onde entram as 

matérias primas e nessa impossibilidade, determinar horários diferentes para 

cada atividade. No caso dos quiosques há apenas uma entrada e não há como 

acumular o lixo internamente afim de esperar o melhor horário para a sua 

retirada. Os contentores ficam normalmente na porta de entrada do quiosque.  

Lei complementar nº 952 de 30/12/2016 ( ¨Recicla Santos¨)  

• Aplicável: Para o munícipio de Santos o estabelecimento da lei Recicla Santos 

em vigor desde 2017, estabelece regras claras e, diante das demais, significou 

um avanço, uma vez que estabelece a separação e a destinação dos resíduos 

e, consequentemente, beneficia o meio ambiente praiano. 

 

5.1.7 Localização e instalações  (portas, janelas e piso, ventilação e 

iluminação,  Instalações sanitárias e vestiários , equipamentos  e móveis). 
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Tabela 6. Análise Documental: Localização e instalações – Santos  SP, 2018 

 CÓDIGO DE 
POSTURAS (1968) 

PORTARIA CVS5( 2013) RDC 216 (2014) 

 
Localização 

Nada consta Art. 77. Área externa livre de focos de insalubridade.. 
Deve ser concebida de modo a restringir o trânsito 
de pessoas não essenciais à produção e garantir 
acessibilidade à pessoa com deficiência ou 
mobilidade reduzida. 

4.1.1. O acesso às instalações deve ser 
controlado e independente, não comum 
a outros usos 

Instalações Todos os itens são 
aplicáveis 

.Art. 78. Em todas as etapas do processo produtivo, 
as instalações devem ser separadas por meios 
físicos ou por outras medidas efetivas,  
Art. 80. Devem existir lavatórios exclusivos para a 
higiene das mãos na área de manipulação, em 
posições estratégicas em relação ao fluxo de 
preparo dos alimentos e em número suficiente de 
modo a atender toda a área de preparação. Os 
lavatórios devem possuir sabonete líquido, neutro, 
inodoro e com ação antisséptica, com papel toalha 
descartável não reciclado ou outro procedimento não 
contaminante, e coletor de papel acionado sem 
contato manual 

A edificação e as instalações devem 
ser projetadas de forma a possibilitar 
um fluxo ordenado e sem cruzamentos 
em todas as etapas da preparação de 
alimentos e a facilitar as operações de 
manutenção, limpeza e, quando for o 
caso, desinfecção.  
4.1.2 O dimensionamento da edificação 
e das instalações deve ser compatível 
com todas as operações. Deve existir 
separação entre as diferentes 
atividades por meios físicos ou por 
outros meios eficazes de forma a evitar 
a contaminação cruzada 

Equipamentos
, utensílios e 

móveis 

Todos os itens são 
aplicáveis 

Dispõe sobre as características das câmaras 
frigoríficas 

Todos os itens são aplicáveis 

Piso Nada consta Todos os itens são aplicáveis Todos os itens são aplicáveis 

Paredes, tetos 
e forros 

Nada Consta Todos os itens são aplicáveis Todos os itens são aplicáveis 

 
Portas e 
janelas 

As aberturas para o 
exterior deverão ser 
obrigatoriamente 
teladas, a fim de 
protegê-los contra 
insetos,  
Artigo 107 - As 
janelas, , deverão 
ser dispostas de 
maneira a não 
permitir que o sol 
incida diretamente 
sobre o local de 
trabalho. 
 

Art. 88. As portas de entrada para as áreas de 
armazenamento e manipulação de alimentos devem 
possuir mecanismo de fechamento automático e 
proteção, na parte inferior, contra insetos e roedores.  
Art. 89. Janelas devem ser ajustadas aos batentes e 
protegidas com telas milimétricas removíveis para 
facilitar a limpeza e não devem permitir que raios 
solares incidam diretamente sobre os funcionários, 
alimentos ou equipamentos mais sensíveis ao calor 

4.1.4 As portas e as janelas devem ser 
mantidas ajustadas aos batentes. As 
portas da área de preparação e 
armazenamento de alimentos devem 
ser dotadas de fechamento automático. 
As aberturas externas das áreas de 
armazenamento e preparação de 
alimentos, inclusive o sistema de 
exaustão, devem ser providas de telas 
milimetradas para impedir o acesso de 
vetores e pragas urbanas. As telas 
devem ser removíveis para facilitar a 
limpeza periódica. 

Iluminação Todos os itens são 
aplicáveis 

Todos os itens são aplicáveis Todos os itens são aplicáveis 

 
Ventilação 

Todos os itens são 
aplicáveis 

4.1.10 A ventilação deve garantir a renovação do ar 
e a manutenção do ambiente livre de fungos, gases, 
fumaça, pós, partículas em suspensão, 
condensação de vapores dentre outros que possam 
comprometer a qualidade higiênico-sanitária do 
alimento. O fluxo de ar não deve incidir diretamente 
sobre os alimentos. 

Todos os itens são aplicáveis 

Vestiários e 
Instalações 
sanitárias 

§1° - No caso de 
estabelecimentos 
industriais e 
comerciais, os 
sanitários deverão 
satisfazer as 

Art. 94. Os vestiários dos funcionários e suas 
instalações sanitárias, não devem se comunicar 
diretamente com a área de armazenamento, 
manipulação e de distribuição e consumo de 
alimentos. Devem ser separados por gênero e as 
portas externas devem ser dotadas de fechamento 

.1.12 As instalações sanitárias e os 
vestiários não devem se comunicar 
diretamente com a área de preparação 
e armazenamento de alimentos ou 
refeitórios, devendo ser mantidos 
organizados e em adequado estado de 
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exigências 
higiênicas. 
III - terem vestiários 
para empregados de 
ambos os sexos 

automático. Os vestiários devem possuir armários 
individuais e chuveiros.  

conservação. As portas externas 
devem ser dotadas de fechamento 
automático. 
 

Área de 
distribuição e 
consumo de 

alimentos 

 
Todos os itens são 
aplicáveis 

Art. 95. Na área de consumo de alimentos, ou o mais 
próximo possível, deve haver um lavatório para 
higienização das mãos dos consumidores e as 
instalações sanitárias para os clientes não devem se 
comunicar com as áreas de produção de alimentos. 

Nada consta 

 

5.1.8.1.Quanto a localização:  

Código de Posturas (1968):  

•   Não aplicável, pois nada consta 

CVS 5 (2013):  

• Não aplicáveis:   

✓ Estabelece em seu artigo 77, uma área externa livre de focos de 

insalubridade, animais, poeira, vetores e pragas urbanas.  Em se 

tratando da praia, todo o cuidado deve ser dispendido para a 

aplicabilidade da legislação, pois, mesmo que o quiosque tome todos os 

cuidados, os problemas serão recorrentes devido ao próprio meio 

ambiente onde estão localizados.    

✓ Quanto a acessibilidade de pessoas com deficiência, toda a praia do 

município tem rampas de acesso. No quiosque não é possível esse 

acesso, pois a própria largura do espaço é insuficiente. Nesse tipo de 

estabelecimento e considerando o seu layout é impossível a 

permanência do deficiente dentro do quiosque.  

 

5.1.7.2 Sobre as instalações:  

Código de Posturas ( 1968) que todos os itens constantes no Código de 

Posturas (1968) são aplicáveis.  

Resolução RDC 216 (2004) e CVS5 (2013): 

• Não aplicável:  

✓ Com o passar dos anos a menção das barreiras para se evitar a 

contaminação cruzada foram adicionadas e dão especial ênfase a 

separação que deve existir entre as diferentes atividades por meios 

físicos ou, por outros meios eficazes de forma a evitar a contaminação 

cruzada. No caso objeto deste estudo não há separação, pois trata-se 
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de um local muito pequeno o que impossibilita a separação por meio 

físico.    

✓ A normatização das câmaras frigoríficas, como nos quiosques não há 

esse equipamento, não se aplica neste caso.   

 

• Aplicáveis:  

✓ De acordo com a Portaria CVS 5(2013) devem existir lavatórios 

exclusivos para a lavagem de mãos e para a higienização do material de 

limpeza, o que pode ser aplicável aos quiosques. 

✓ No item equipamentos, utensílios e móveis, todos os itens são aplicáveis 

Quanto aos pisos, paredes, teto e forros e iluminação, todos os 

documentos são aplicáveis. Sendo o último privilegiado pela iluminação 

natural própria das praias. 

✓ A ventilação também é natural sendo favorecida pela presença de 

exaustores localizados acima da chapa de grelhagem e da fritadeira.  

São indispensáveis para esse segmento, visto ao volume de produção 

que aumenta em período de férias. 

✓ Todos os itens da área de distribuição e consumo constantes nas 

legislações são aplicáveis 

 

5.1.8 Manual de boas práticas e procedimentos operacionais        

padronizados  

 

Sobre o Código de Posturas (1968), nada consta sobre esse item.  

Na Resolução RDC 216 (2004) e na Portaria CVS 5 (2013) todos os itens são 

aplicáveis.Segundo o Conselho Regional de Nutricionistas 3ª Região (CRN3) o 

objetivo do manual é ̈  Estabelecer critérios, procedimentos e práticas específicas para 

cada Unidade de Alimentação e Nutrição (UAN), visando garantir a qualidade do 

produto.  Já o Procedimento Operacional Padronizado (POP) deve conter instruções 

claras e sequenciais para a realização de operações rotineiras e específicas na 

higienização, produção, armazenamento e transporte de alimentos. 
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5.2 Pesquisa-ação: Aplicação da Lista de Verificação 

 

5.2.1 Caracterização da amostra:  

 

A aplicação da lista de verificação sanitária realizou-se em 15 quiosques 

localizados nos canais 1,2,4 e 6 nas praias da cidade de Santos, SP.   

Os estabelecimentos foram selecionados por meio dos seguintes quesitos:  

• Todos deveriam ter na composição dos cardápios em sua maioria 

lanches diversos;  

• Aceitação dos termos constantes no Consentimento Livre e Esclarecido 

(TCLE).  

 

5.2.2 Tipos de preparações constantes em cardápio  

 Os cardápios oferecidos pelos quiosques localizados nas praias de Santos são 

variados.   

  

Fonte: do próprio autor 
Figura 5.  Exemplos de cardápios oferecidos pelos quiosques 

  

Observa-se que, nos sanduíches, além do pão de hambúrguer, pão de hot dog 

e opção de pão francês, há uma ou duas fontes de proteína (carne, queijo, presunto, 

ovos e outros).  Há inserção de alface e tomate na maioria dos lanches e molhos 

variados na composição do sanduíche como vinagrete e maionese. O cliente também 

tem opções para adicionar molhos quando o sanduíche está pronto, como maionese, 

catchup e mostarda, que são oferecidos aos clientes durante o consumo. 

 

Tabela 7 -  Exemplos de Sanduíches com Hambúrguer – Santos  SP, 2018 

X- Burguer Hambúrguer, queijo muçarela, presunto, maionese e vinagrete 
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X- Burguer Hambúrguer, queijo muçarela, presunto, maionese, vinagrete, tomate, 
milho verde, ervilha, azeitona e batata palha 

Variações 

X- Burguer egg Com ovos fritos 

X – Salada Com alface e tomate 

Fonte: do próprio autor 

Nota-se na  Tabela 7,  que na composição dos lanches,  os ingredientes são os 

mesmos e o nome do sanduíche é dado de acordo com a fonte de proteína principal 

acrescido de ingredientes em comum em todos os lanches. O mesmo acontece com 

sanduíches a base de frango, calabresa e salsicha. Porções também fazem parte do 

cardápio. Alguns exemplos de porções:  

• A base de Frango: Frango a passarinho com fritas e Frango a passarinho      

com polenta 

• A base de Embutidos: Calabresa acebolada 

• A base de Pescados: Iscas de peixe, porquinho, camarão e lula preparados à 

milanesa 

• A base de batatas Fritas: Fritas com cheddar e bacon, fritas com queijo coalho 

• A base de carne bovina: Filet mignon e contrafilé acebolados, picanha e 

churrasco aperitivo 

• A base de frios e conservas: Provolone, Salame, azeitona e picles 

• Outros: Pão de alho, mandioca frita 

Dentre todos os quiosques, dois apresentam cardápios diferenciados com 

opções veganas e vegetarianas. 

 

5.2.3 Número de colaboradores       

 

De modo geral se mantém um quadro fixo de colaboradores de segunda a 

quinta variando de 3 a 5 pessoas, pois como o espaço do quiosque é pequeno, o 

número de pessoas que trabalham no local é limitado. Já na área externa (calçadões 

da praia), o espaço é bem maior, o que possibilita que o trabalho externo seja 

realizado por garçons e atendentes. De sexta a domingo, em feriados prolongados e 

durante a temporada, quando a demanda é maior, costuma-se contratar profissionais 

autônomos para suprir as necessidades da distribuição de lanches, podendo chegar 

de 8 a 10 garçons.  Porém vale ressaltar que, na produção, isso não é possível, devido 
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ao espaço disponível, nesse caso o manipulador deve ter prática na montagem de 

sanduíches e porções, para que o cliente seja atendido com rapidez.  

 

5.2.4   Aplicação da lista de verificação 

 

A inspeção das unidades foi efetivada por meio de visitas in loco, tendo como 

ferramenta gerenciadora a lista de verificação constante na Portaria CVS 5 (2013), 

que propicia a verificação das condições higiênico-sanitárias dos estabelecimentos 

(ANEXO B). Os itens que foram verificados foram os mesmos utilizados na pesquisa 

documental:  

 

1. Higiene e Saúde dos funcionários, responsabilidade técnica e capacitação 

2. Higiene dos alimentos: Recepção e armazenamento de gêneros, pré-preparo, 

preparo, distribuição e transporte de alimentos, e coleta de amostras. 

3. Higienização das instalações e do ambiente 

4. Suporte Operacional (abastecimento de água, esgotamento sanitário,  

materiais recicláveis e resíduos sólidos e controle integrado de pragas e 

vetores urbanos) 

5. Localização e instalações Equipamentos (Portas, janelas e piso, ventilação e 

iluminação,  Instalações sanitárias e vestiários e utensílios e móveis). 

6. Manual de boas práticas e procedimentos operacionais padronizados 

Esta fase realizou-se nos meses de agosto/2017 a abril/2018 e foi necessário 

um agendamento prévio que dependeu da disponibilidade dos permissionários.  Uma 

das exigências dos proprietários foi que a aplicação da lista de verificação  fosse feita 

em horário de menor movimento, para que não atrapalhasse a produção, visto que o 

local é muito pequeno.  

A lista foi aplicada pela pesquisadora e por um membro da equipe de 

colaboradores de modo a despertar a análise de suas práticas. Aplicar a lista de 

verificação juntamente com o manipulador de alimentos   permitiu o diagnóstico dos 

fatores de risco sanitário existentes no local. As observações foram feitas por eles e 

anotadas abaixo do documento com as justificativas que deram durante a aplicação. 

Isso nos permitiu analisar inclusive as suas dificuldades para a aplicação do que está 

descrito na Portaria CVS 5 (2013). O estudo trouxe, por meio de observações, as 

práticas operacionais dos permissionários dos quiosques, utilizando a pesquisa-ação.    
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Fonte: do próprio autor 
Figura 6.  Manipulador com prancheta 
 para aplicação da lista de verificação 

 

5.2.4.1 Higiene e saúde dos funcionários, reponsabilidade técnica e     

capacitação de pessoal 

 

Tabela 8. Análise das condições de higiene e saúde dos funcionários, responsabilidade técnica 

e capacitação de     pessoal – Santos SP, 2018 

 

Fonte: do próprio autor 

 
          Observa-se na tabela 8:   

 

Quesito 1: 66,67% dos quiosques não apresentaram os atestados médicos, 

alegando que estavam em seus domicílios. Tal ocorrência não pode acontecer, visto 

QUESITOS DE AVALIAÇÃO  PERCENTUAIS  

 SIM NÃO NO NA 

1. A saúde dos funcionários é comprovada por atestados médicos e laudos 
laboratoriais  

33,33 66,67   

2. Os funcionários estão aparentemente saudáveis, observadas as ausências de 
lesões cutâneas e de sinais e sintomas de infecções respiratórias e oculares. 

100    

3- os funcionários apresentam-se asseados, com mãos limpas, unhas curtas, sem 
esmaltes ou adornos 

53,33 46,67   

4 - os funcionários encontram-se com uniformes limpos, e com os equipamentos de 
proteção individual quando necessário. 

13,33 86,67   

5. Durante as atividades de produção, foram observados hábitos e comportamentos 
que evitam a contaminação dos alimentos. 

26,67  73,33  

6. Há cartazes educativos sobre a higiene de mãos nas instalações sanitárias e 
lavatórios 

13,33   86,67 

7. O estabelecimento possui um responsável técnico comprovadamente capacitado 
para implantar boas práticas 

26,67 73,33   

8. O estabelecimento possui um programa de capacitação do pessoal em boas 
práticas 

 100   

9. Os visitantes apresentam-se devidamente uniformizados  33,33  66,67 
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que a comprovação do estado de saúde é fator que influencia diretamente na 

prevenção das Doenças Transmitidas  por Alimentos (DTAs). São documentos 

exigidos durante a fiscalização sanitária e que devem ficar no quiosque, em local 

protegido e separado dos alimentos.  

Quesito 2: todos os colaboradores estavam aparentemente saudáveis.  

Quesito 3:  46,67% os manipuladores apresentaram esmaltes ou algum tipo 

de adorno.  

Quesito 4: Quanto aos uniformes 86,67% não se apresentaram conforme, 

devido à ausência de equipamentos de proteção individual e de sapatos fechados, 

além de cabelos que não estavam totalmente presos e cobertos.   

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: do próprio autor 
Figura 6.  Manipuladores uniformizados 

 

Quesito 5: Sobre hábitos de higiene durante a produção, observou-se que em 

26,67% dos manipuladores estão corretos e implementados nos quiosques. Nos 

demais que representam 73,33% não foi possível observar, pois na ocasião da 

aplicação da lista de verificação não houve produção.  

 Quesito 6: Quanto a presença de cartazes sobre higiene de mãos no 

quiosque, a maioria (86,67%) não possui, pois não há espaço nas paredes, 

considerado então como não aplicável ( figura 8) . A colocação de cartazes, embora 

esteja descrita anteriormente em todas as legislações constantes na pesquisa 

documental, não se aplica aos quiosques, tanto que, único cartaz foi visto na porta de 

entrada de um quiosque representando 13,33%, porém estava distante da única pia 

existente no local, sem destaque algum.  Nos sanitários utilizados por clientes e 

permissionários, não há cartazes. 
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Fonte: do próprio autor 

Figura 8.  Paredes internas dos quiosques 

Quesito 7: em relação ao responsável técnico, dois dos quiosques possui uma 

gerente formada em Gastronomia e outro, uma Técnica em Nutrição e Dietética, 

ambos devidamente capacitados para instituir as boas práticas, representado 26,67%   

de adequação.  Os demais (73,33%), não são capacitados para implantar as boas 

práticas.  

Quesito 8: sobre o Programa de capacitação em boas práticas, 100% não tem 

um programa instituído no quiosque. Porém, todos fazem o curso de manipulação de 

alimentos exigido pela prefeitura a cada três anos, o que não foi considerado, pois a 

frequência não garante a manutenção de um programa capaz de capacitar os 

manipuladores de modo efetivo.  

Quesito 9: a respeito dos visitantes, 33,33% permitem a entrada de visitantes, 

porém não tem jaleco e touca para a paramentação do visitante. O restante (66,67%), 

afirmou que a legislação não se aplica, pois, o local é pequeno, não permitindo a 

entrada de visitantes. Preferem atendê-los do lado de fora do quiosque.  

 

 

5.2.4.2 Higiene dos alimentos 
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Tabela 9. Análise das etapas de higienização dos alimentos – Santos SP, 2018 

 

ETAPAS  QUESITOS DE AVALIAÇÃO PERCENTUAIS 

SIM NÃO NO NA 

 
 
 

RECEPÇÃO E 
ARMAZENAMENTO 

DE GÉNEROS 

10 - A recepção de produtos é realizada em local apropriado, 
com observações sobre a qualidade de: transportadores, 
embalagens, rotulagens, avaliação sensorial e medições de 
temperaturas, entre outros 

 100   

11. Embalagens, matérias primas, ingredientes, alimentos 
preparados, que necessitam ou não de refrigeração ou 
congelamento são identificados, protegidos e armazenados 
adequadamente de acordo com suas características e 
necessidades de localização, organização e controle de 
temperatura.  

60 40   

12. Produtos reprovados com prazo de validade vencido ou para 
devolução aos fornecedores estão armazenados 
adequadamente quanto a organização do local. 

   100 

13. Refrigeradores e freezers estão adequados, quanto ao 
estado de conservação, higienização e controle de temperatura, 
assim como os volumes e as disposições dos alimentos 
naqueles equipamentos estão adequados. 

60  40  

 
PRÉ PREPARO 

14. Os procedimentos de pré-preparo evitam a contaminação 
cruzada entre alimentos crus, semi- preparados e prontos para 
o consumo e as embalagens dos produtos são higienizadas e 
adequadas a ares de pré-preparo. 

  100  

15. O descongelamento e a retirada do sal são realizados de 
maneira adequada.   

100 
Para 

descong
e 

lamento 

  100    
para 

dessal
gue 

16. A higienização de hortifrutícolas é realizada em local 
adequado e conforme as recomendações desta portaria. 
Princípios ativos desinfetantes e a concentração de uso 
encontram-se adequadas. 

  100  

17. Há instruções facilmente visíveis e compreensíveis sobre a 
higienização dos hortifrutícolas no local dessa operação. 

   100 

 
 
 
 

PREPARO 

18. Os procedimentos de cocção, resfriamento e refrigeração 
dos alimentos são realizados em locais apropriados e sob 
controle de tempos e temperaturas adequadas. 

  100  

19. Existe controle de temperatura dos procedimentos de fritura 
e as características sensoriais dos óleos utilizados nesse 
procedimento encontram-se adequadas 

46,67 53,33   

20 - O estabelecimento não oferece aos consumidores ovos 
crus, nem preparações onde os ovos permaneçam crus. O 
responsável técnico conhece as regras sobre a utilização de 
ovos determinadas nessa portaria 

80 20   

21 - Os alimentos expostos ao consumo imediato encontram-se 
protegidos e sob adequados critérios de tempo e temperatura 
de exposição 

   100 

 
 
 

DISTRIBUIÇÃO 
E 

TRANSPORTE DE 
ALIMENTOS 

22 - A água do balcão térmico encontra-se limpa e sua 
temperatura é controlada.     

   100 

23 - Os ornamentos e ventiladores da área de consumação 
encontram-se adequados.     

   100 

24 - O pagamento de despesas ocorre em local específico e 
reservado e o funcionário do caixa não manipula os alimentos 

53,33 46,67   

25 - A doação de sobras de alimentos, quando realizada 
observam-se as Boas Práticas.   

   100 

26 - A cozinha industrial ou o serviço de alimentação guarda 
amostras das refeições preparadas conforme as determinações 
desta Portaria. 

   100 

27 - Os alimentos são transportados de maneira adequada e 
identificados, em veículos apropriados e higienizados, e em 
condições adequadas de tempo e temperatura.  

 20  80 
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Sobre a recepção e armazenamento de alimentos, nota-se na tabela  9 que:  

Quesito 10: Sobre a recepção, o local é 100% não adequado, pois  é 

totalmente aberto, o que permite a veiculação de areia, aves como pombos e insetos. 

No caso as mercadorias são em grande parte comprada pelos proprietários dos 

quiosques, as entregas são realizadas apenas para alguns itens como pão e gelo. 

Não há controle de temperatura para o recebimento, pois os alimentos são comprados 

diretamente em atacadistas e armazenados adequadamente a seco ou a frio, 

imediatamente após a compra pelo próprio permissionário.  

Quesito 11: 60% dos alimentos estão devidamente identificados, protegidos e 

armazenados adequadamente. Os quiosques são dotados de armários e/ou 

prateleiras onde dispõe todos os produtos em refrigeradores verticais e freezers 

horizontais. Em 40% dos casos, no que se refere ao armazenamento em temperatura 

ambiente, observou-se pertences pessoais dos colaboradores junto a descartáveis 

e/ou produtos de limpeza.  

No armazenamento de alimentos a seco ou a frio, observou-se que as etiquetas 

de identificação de produtos transferidos de sua embalagem original estavam em sua 

maioria incompletas, faltando algum detalhe, como a data de produção ou até mesmo 

o nome completo do produto. 

Sob a armazenagem em refrigeração verificou-se alimentos in natura próximos 

a alimentos já manipulados ou com bebidas. No que se refere aos alimentos, as áreas 

não são suficientes, consequentemente, a compra é feita com maior frequência ou há 

um estoque nas residências que supre as necessidades, o que foi relatado durante a 

aplicação da lista de verificação por todos os permissionários 

No armazenamento refrigerado as bebidas ficam em equipamentos separados 

dos alimentos. Quando isso não é possível, as bebidas ficam em prateleiras 

separadas. Um dos fatores que mais contribuem para as condições do 

armazenamento é o fluxo de clientes, pois há maior quantidade a ser estocada, 

principalmente durante a temporada e feriados prolongados.  
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Fonte: do próprio autor 

Figura 9. Locais de armazenamento 

Quesito 12 : considera-se 100% de não aplicabilidade, pois não há espaço 

para o armazenamento de alimentos reprovados. Desse modo, devem ser 

devolvidos imediatamente ao fornecedor.  

Quesito 13:  refrigeradores e freezers encontram-se 40%   inadequados, 

porque estavam sujos ou mal estado de conservação, com borrachas soltas e 

quebrados. Considerou-se neste quesito, em alguns casos, a inexistência de 

separação entre os alimentos crus e cozidos e entre bebidas e alimentos, o que 

contribui diretamente para a contaminação cruzada.  

Sobre o  Pré-preparo de alimentos 

Quesitos 14 e 16: Observa-se não foram observados. Isso porque os 

procedimentos de pré-preparo incluindo a higienização de hortifrutícolas são feitas 

total ou parcialmente nas residências ou locais específicos alugados para a realização 

de algumas etapas da produção. Além disso, nos horários combinados para a 

realização da aplicação da lista de verificação, não houve produção. O pré-preparo é 

uma etapa muito importante devido a manipulação dos alimentos como carnes de 

todos os tipos, hambúrgueres e hortaliças. Em alguns quiosques haviam produtos 

desinfetantes para hortaliças, porém como não houve a possibilidade de 

acompanhamento do processo, foi considerado como não observado.  

Quesito 15: São colocados os processos de dessalgue e descongelamento. O 

dessalgue não é feito nos quiosques objeto deste estudo considerado como não 

aplicável.  O descongelamento em temperatura ambiente não acontece, pois não há 

espaço no local, no caso é realizado em forno de micro-ondas, seria considerado 

100% correto  (sim), pois assim que o cliente efetua o pedido, as porções são 

descongeladas para a confecção dos lanches.  
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Quesito 17: há exigência de instruções para a higienização de hortifrutícolas. 

Considerado 100% não aplicável, pois não há paredes para a fixação de cartazes.  

Sobre o preparo de alimentos:  

Quesito 18: os procedimentos de cocção não foram observados, pois a lista de 

verificação foi aplicada em horário onde não havia produção. Embora a prática não 

tenha sido observada, não foi visto   nas visitas termômetros para o controle de 

temperatura e nem mesmo os colaboradores conheciam o termômetro ao serem 

arguidos.  Pode-se deduzir que o processo não é realizado. 

Quesito  19:  se refere ao controle de temperatura durante o processo de fritura. 

Em todos os quiosques são encontradas fritadeiras elétricas e o seu uso é constante. 

O controle é realizado por meio do termostato existente no equipamento. Observou-

se que em 53,33% dos quiosques, os termostatos não estão com o visor de 

temperatura visível ou estão parcialmente quebrados. Então nesse caso, os 

manipuladores colocam o termostato na temperatura máxima (acima de 200ºC), o que 

é extremamente prejudicial. 

  

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: do próprio autor 

Figura 10.  Equipamentos de cocção 

 Quesito 20: há a exigência da não utilização de ovos crus, percebe-se que 

20% dos quiosques utilizam maionese preparada com eles. Ela serve como base de 

diversos molhos como o Rosê (acrescido de catchup) e o Tártaro (acrescido de picles 

moído).  Nos demais (80%), se usa   maionese industrializada, onde a gema é 

pasteurizada.  

Quanto a distribuição e transporte de alimentos:  

Quesitos 22, 23, 25 e 26:  foram considerados 100% não aplicáveis, pois não 

há balcão térmico na distribuição, lanches e porções são distribuídos logo após o 

preparo. 
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A doação de alimentos observada neste quesito, foi considerada como não 

aplicável, pois há muitos transeuntes e mendigos na praia que pedem doação, e se, 

o permissionário doasse, teria que fazer constantemente, diante da abordagem e 

necessidade das pessoas que por ali passam. Então em comum acordo resolveram 

não doar. O que acontece é que o próprio cliente doa as sobras do seu lanche ou 

porção aos moradores de rua, fato que foge do controle do permissionário.  

Neste caso, a higienização ambiental se torna imprescindível para a 

manutenção da limpeza das mesas onde ficam os clientes e do piso que, 

frequentemente, tem areia e folhas proveniente do ambiente praiano.   

 

Fonte: do próprio autor 

Figura 11.    Área de consumação 

Quesito 24:  quanto ao pagamento das despesas, 53,33% se mostra 

adequado. O pagamento é feito a um colaborador específico, destinado somente ao 

recebimento, ou há um espaço no quiosque destinado ao caixa, que faz 

exclusivamente este tipo de serviço. Nos demais o recebimento é feito por quem 

estiver disponível e pode ser o tanto o manipulador de alimentos, quanto o proprietário. 

Segundo a Portaria CVS5(2013): ¨manipulador de alimentos é toda pessoa que 

trabalhe num estabelecimento comercial de alimentos ou serviço de alimentação, que 

manipule ingredientes e matérias primas, equipamentos e utensílios utilizados na 

produção, embalagens, produtos alimentícios embalados ou não, e que realizem 

fracionamento, distribuição e transporte de alimentos.  

Quesito 25: Sobre os  ornamentos e ventiladores na área de consumação, no 

caso da praia, os ornamentos são aqueles proporcionados pela jardinagem e árvores 

do local. A ventilação é natural. Não é possível afirmar se a ventilação é adequada, 

pois na praia venta muito e a areia se move com o vento, além das árvores que soltam 
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folhas, portanto como são itens que não controláveis foram considerados como não 

aplicáveis.  

Quesito 26:  as amostras de alimentos são 100% não aplicáveis. Segundo a 

Portaria CVS5 (2013) tal procedimento é destinado a cozinha industrial ou serviço de 

alimentação, entende-se que é aquele serviço destinado a coletividades. Como o 

quiosque funciona como uma lanchonete, a coleta de amostras não se aplica, uma 

vez que o lanche é feito e distribuído imediatamente, além do que, a retirada de 

amostras poderia prejudicar a aparência do lanche. Outro fator importante é que não 

há espaço para o armazenamento no quiosque. Desse modo o acompanhamento de 

todo o processo é fundamental para a garantia de qualidade e todo o esforço deve ser 

empenhado para o cumprimento da legislação em todas as etapas, além da 

capacitação frequente, abordando os itens considerados de risco para a saúde do 

consumidor.  

Quesito 27: Sobre o transporte de alimentos prontos para o consumo, 20 % o 

fazem em motocicletas, veículos que nem sempre estão em perfeito estado de 

higiene, além da ausência do controle de tempo e temperatura e identificação dos 

sanduíches.  Os demais (80%) não fazem entregas, classificado como item não 

aplicável.  

 

 5.2.4.6 Higienização das instalações e do ambiente 

 

Tabela 10: Análise da Higienização das instalações e do ambiente – Santos  SP, 2018 

Fonte: do próprio autor 

A tabela  10 mostra que:  

Quesito 28: que 53,33% dos procedimentos de higienização seguem as etapas 

obrigatórias constantes na Portaria CVS5(2013). De modo geral nos quiosques, para 

a limpeza é utilizado detergente neutro e para a desinfecção de superfícies é utilizado 

o álcool 70º. Quanto ao uso de água quente, nos quiosques não há fogão para 

aquecer a água, o que inviabiliza o processo.  

QUESITOS DE AVALIAÇÃO PERCENTUAIS 

SIM NÃO 

28 - os procedimentos de higienização do ambiente e das instalações são adequados e 
seguem as etapas obrigatórias determinadas nessa portaria.     

53,33 46,67 

29 - os produtos saneantes são rotulados, adequados e armazenados separadamente dos 
alimentos    

33,33 66,67 

30 - os funcionários que realizam as operações de higienização são capacitados para isso 
e utilizam equipamentos de proteção individual, quando necessário.     

20 80 
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Quesito 29: Observa-se que 46,67% estão inadequados, o que se deve 

principalmente ao uso de desinfetante com perfume nas bancadas e mesas (não é 

permitido na legislação), além da mistura de produtos, que muitas vezes é feita por 

eles, na tentativa de reduzir o tempo do processo de higienização.  

Quanto à rotulagem e armazenamento dos produtos saneantes, em 66,67% 

dos estabelecimentos foi constatado a presença de produtos não rotulados que são 

fornecidos na troca com o óleo usado. São produtos como cloro e desinfetante. 

Apenas 33,33% dos quiosques não aceitam a troca e tem os seus produtos rotulados 

e de acordo com o Ministério da Saúde. 

 

5.2.4.7 Suporte operacional 

 

Tabela 11.  Análise do Suporte Operacional – Santos SP, 2018 

 
QUESITOS DE AVALIAÇÃO 

 

PERCENTUAIS 

SIM NÃO NA 

31 - a água utilizada no abastecimento da empresa é adequada e sua qualidade é satisfatória, 
controlada por análise laboratorial periódica, conforme a legislação em vigor.     

100   

32 - o reservatório de água está adequado e sua higienização periódica encontra-se 
documentada 

100   

33 - o gelo utilizado para entrar em contato com alimentos e bebidas é produzido com água 
potável e manipulado com higiene. 

83,33 16,67  

34 - o vapor em contato com alimentos ou usado para higienização é produzido com água 
potável, sem produtos químicos que possam provocar contaminação.           

  100 

 35 - há um sistema de esgoto adequado.  100   

36 - os despejos das pias de produção passam por caixa de gordura higienizada 
periodicamente e instalada fora da área de manipulação e armazenamento dos alimentos. 
Resíduos de óleo da produção não são descartados na rede de esgoto 

100   

37 - na área de produção, o lixo é depositado em recipientes com tampas acionadas por pedal, 
sem contato manual e é periodicamente retirado de maneira que não provoca contaminação 
cruzada com alimentos. Os recicláveis e o lixo encontram-se adequadamente armazenados 
em local que impossibilita atração de vetores e pragas urbanas. 

80 20  

38 - a área para armazenamento de gás é instalada em local ventilado e protegido.    100 

39 - existem procedimentos para o controle de pragas e vetores urbanos. Há comprovação 
dos serviços efetuados por empresa licenciada no órgão competente de vigilância sanitária.    

100 
 

  

Fonte: do próprio autor 

A tabela ___, demonstra que:  

Quesitos 31 e 32: o abastecimento de água é feito pela SABESP e todos 

possuem o certificado de limpeza de caixa d’água, considerado 100% correto.  

Quesito 33: Quanto ao gelo foi encontrado apenas 1 quiosque utilizando gelo 

sem rotulagem representando 16,67% do total.   

Quesito 34: Sobre o vapor, não há no quiosque, sendo então considerado 

100%   não aplicável.  
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Quesitos 35 e 36:   são seções que discorrem sobre o esgotamento sanitário, 

materiais recicláveis e controle integrado de pragas e  a conformidade está em 100% 

dos itens. Todas as caixas de gordura localizam-se do lado de fora e estão 

devidamente fechadas e limpas.  

Quesito 37: Quanto ao lixo, 20% dos quiosques estão inadequados, pois os 

contentores estavam destampados, nos demais todos tinham tampas com 

acionamento por pedal, como pode ser visto na figura 12.     

Quesito 38: o gás foi considerado 100% não aplicável, pois após a reforma foi 

instalado o gás encanado, não necessitando mais de local ventilado e protegido para 

armazenamento (botijões de gás).   

Quesito 39: Sobre o controle de pragas, todos os quiosques possuem 

certificado de desinsetização do local.  

 

 

Fonte: do próprio autor 

Figura 12. Contentores de lixo 

É possível justificar os bons resultados apresentados na tabela_____, 

baseando-se nas exigências da fiscalização que, ao chegar no quiosque, solicita em 

primeiro lugar os certificados mencionados acima. Dessa forma os permissionários 

não deixam o certificado perder a validade.  
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5.2.4.8 Estrutura física, instalações e equipamentos 

  

Tabela 12. Análise da estrutura física, instalações e equipamentos – Santos SP, 2018 

QUESITOS DE AVALIAÇÃO PERCENTUAIS 

SIM NÃO NA 

LOCALIZAÇÃO E 
INSTALAÇÕES 

40 - Área externa livre de focos de insalubridade, ausência de lixo e objetos em desuso, 
livre de focos de vetores, animais domésticos e roedores. Acesso independente, não 
comum a habitação e outros usos.     

  100 

41 - As instalações são separadas por meios físicos que facilitam higienização e a 
produção ocorre em fluxo contínuo e não promove contaminação cruzada. Existem 
locais específicos para pré-preparo e para preparo. O dimensionamento das instalações 
é proporcional ao volume de produção.  

  100 

42 - As reformas são executadas fora do horário de manipulação dos alimentos.    26,6  73,33 

43 - Existe lavatório exclusivo para higiene das mãos, com um cartaz educativo sobre 
isso, em posição estratégica em relação ao fluxo de preparações dos alimentos.  

 100  

44 - A higienização de materiais de limpeza, tais como baldes, vassouras, pano de 
chão, entre outros, ocorre em local exclusivo, fora da área de preparo de alimentos.  

60 40  

EQUIPAMENTOS, 
UTENSÍLIOS E 

MÓVEIS 

45 - Equipamentos, utensílios e móveis são de fácil higienização, não transmitem 
substâncias tóxicas, odores ou sabores aos alimentos e têm as partes de maior risco 
protegidas, tais como motor, prensa, peça cortante, sucção, correia e outros.  

100   

46 – As câmaras frigoríficas encontram-se adequadas   100 

 
PORTAS, 

PAREDE E PISO 

47 - O piso é constituído de material liso, antiderrapante, resistente, impermeável, 
lavável, íntegro, sem trincas, vazamento e infiltrações. Os ralos são sifonados com 
dispositivos que permitem seu fechamento. 

100   

48 - As paredes e divisórias, assim como tetos e forros são sólidos, com acabamento 
liso e impermeável.     Não possuem vazamentos, umidade, bolores, infiltrações, trincas, 
rachaduras, descascamento, goteiras, dentre outros. 

46,67 53,37  

49 - As portas são ajustadas aos batentes, de fácil limpeza possuem mecanismo de 
fechamento automático e proteção na parte inferior contra insetos e roedores. As 
janelas são ajustadas aos batentes e protegidas com telas milimétricas removíveis para 
limpeza. 

  100 

VENTILAÇÃO E 
ILUMINAÇÃO 

50 - As lâmpadas e luminárias encontram-se protegidas contra quedas acidentais ou 
explosão. As instalações elétricas são embutidas ou encontram-se protegidas por 
tubulações presas e distantes das paredes e teto. 

86,67 13,33  

51 - O sistema de ventilação da edificação garante conforto térmico, renovação do ar e 
a manutenção do ambiente livre de fungos, gases, fumaça, gordura e condensação de 
vapores, dentre outros. A ventilação/exaustão do ar é direcionada da área limpa para a 
suja. Os exaustores possuem telas milimétricas removíveis para impedir a entrada de 
vetores e pragas urbanas. Os equipamentos e filtros são higienizados. 

 100  

52 - Não são utilizados ventiladores nem climatizadores com aspersão de neblina sobre 
os alimentos, ou nas áreas de manipulação e armazenamento. 

100   

INSTALAÇÕES  
SANITÁRIAS E 
VESTIÁRIOS 

53 - Os vestiários dos funcionários não se comunicam diretamente com a área de 
armazenamento, manipulação de alimentos e refeitórios. São separados por gênero, 
possuem armários individuais, chuveiros e as portas externas são dotadas de 
fechamento automático. Os banheiros dispõem de bacia sifonada com tampa e 
descarga, mictório com descarga, papel higiênico, lixeira com tampa acionada por 
pedal, pias com sabonete ou produto antisséptico, toalha de papel não reciclado ou 
outro método de secagem higiênico e seguro. 

  100 

54 - As instalações sanitárias de clientes dispõem de bacia sifonada com tampa e 
descarga, mictório com descarga, papel higiênico, lixeira com tampa acionada por 
pedal, lavatórios com sabonete ou produto antisséptico, toalha de papel não reciclado 
ou outro método de secagem higiênico e seguro. 

 100  

Fonte: do próprio autor 

 

Observa-se na tabela 12:  

Quesito 40: discorre sobre a área externa, que deve ser livre de focos de 

insalubridade. No caso os quiosques estão localizados nas calçadas das praias, 

próximos aos canais, suscetíveis às aves, insetos de todos os tipos e roedores, além 
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da areia veiculada pelo vento ( figura 13) . Portanto esse item foi considerado 100% 

não aplicável e, para atuar preventivamente, além do controle de pragas de 

responsabilidade do quiosque é importante que a manutenção da limpeza do local 

seja realizada pelo permissionário e pela Prefeitura do Município, responsável pela 

varrição do entorno e manutenção dos jardins.  

 

Fonte: do próprio autor 

Figura 13.  Localização dos quiosques 

  

Quesito 41:  foi considerado não aplicável pois, instalar barreiras físicas em 

um espaço com pequenas dimensões e estabelecer um fluxo contínuo de produção 

se torna difícil (figura 14), e pode ser agravado em dias de maior demanda onde o 

dimensionamento das instalações não é proporcional ao volume de produção. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: do próprio autor 

Figura 14.  Espaço interno do quiosque 
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Em se tratando dos quiosques, há de se ter horários para se realizar as 

operações de produção e higienização, pois o espaço não permite a subdivisão como 

dito por Teixeira (2004). 

Quesito 42: de todos os quiosques, 26,67%   sofreram reformas ao mudarem 

de gestor e permaneceram fechados ao público no período.  

Quesito 43: No que se refere a inexistência de uma pia exclusiva como 

menciona a legislação há 100% de inaplicabilidade. A exigência da pia exclusiva para 

lavagem de mãos não foi levada em consideração na última reforma dos quiosques, 

pois eles foram entregues aos permissionários com apenas uma pia, que serve para 

todas as operações, como pode ser visto na figura 15. Porém os colaboradores lavam 

as mãos na única pia existente no local, o que corrobora para a contaminação cruzada 

entre os produtos destinados a higiene das mãos e utensílios (químicos) e os 

alimentos que serão manipulados no mesmo local. Sugere-se que a colocação do 

sabonete bactericida fique em local abaixo da pia, de modo a evitar a contaminação 

cruzada.  

  

 

Fonte: do próprio autor 

Figura 15. Pia existente no quiosque 

Quesito 44:  O item discorre sobre um local exclusivo para a higienização dos 

materiais de limpeza. Observou-se que em 60% dos casos a operação é realizada 

fora do quiosque, com a utilização de baldes. Já em 40% deles se usa a mesma pia, 

onde se lavam utensílios. Mais uma vez observa-se o risco de contaminação cruzada, 

agora envolvendo perigos químicos.  
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Sobre os equipamentos, utensílios e móveis:  

Quesito 45: Os equipamentos são de fácil higienização e as partes de maior 

risco estão protegidas. Salienta-se que o cliente tem a visualização de todos os 

equipamentos e por isso o cuidado é constante por parte dos permissionários. O item 

foi avaliado com 100% de acordo com a legislação.  

Quesito 46: Dispõe sobre as câmaras frigoríficas, como não há esse 

equipamento nos quiosques, foi considerado 100% não aplicável.  

Sobre as portas, paredes e piso:  

Quesito 47: o piso está 100% de acordo com a legislação.  Observações foram 

feitas com a relação às frituras que são feitas com frequência e o óleo espirra e torna 

o piso escorregadio. Três dos quiosques utilizam durante a produção, estrados de 

polietileno (figura 16),  de modo a tornar o trabalho mais seguro aos manipuladores e 

limpam uma vez ao dia retirando e lavando piso e estrados com detergente neutro. 

Os demais procuram retirar a gordura com uma limpeza mais frequente utilizando 

detergente neutro.   

 

 

Fonte: do próprio autor 
Figura 16    Piso do quiosque 

Quesito 48:  Não há divisórias e as paredes são revestidas inteiramente com 

azulejos. Porém em 53,33% foram observadas trincas, rachaduras e extravasamento 

de gorduras provenientes dos exaustores. 
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Quesito 49: Portas e janelas foram consideradas como itens não aplicáveis, 

pois não há janelas e as portas de entrada permanecem abertas durante o 

funcionamento do quiosque. 

Analisando-se as probabilidades de contaminação neste ambiente, totalmente 

aberto, sem janelas e consequentemente sem telas, a entrada de insetos de todos os 

tipos, folhas e areia são ocorrências corriqueiras para quem ali trabalha. A limpeza do 

ambiente também se torna mais frequente, porque, segundo os permissionários as 

bancadas do quiosque e as mesas tem que ser limpas com frequência e os alimentos 

devem permanecer tampados para estarem protegidos dos insetos, como pode ser 

observado na figura 16. 

 

 

Fonte: do próprio autor 
Figura 17   Visão do quiosque durante o funcionamento 

 

Quesito 50: observa-se que 13,33% das lâmpadas existentes nos quiosques 

não tem proteção. No caso o proprietário que preferiu a troca por motivos estéticos 

(figura 18) A iluminação natural nos quiosques é proveniente do ambiente, do sol que 

bate no ambiente praiano e segundo Teixeira (2004) é a luz mais indicada pois 

funciona como bactericida, devido a existência de raios ultravioleta, além de ser mais 

econômica. As luzes artificiais são ligadas somente no período noturno.  
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Fonte: do próprio autor 
Figura 18. Luminárias 

 

Sobre a  ventilação e iluminação:  

Quesitos 51: a ventilação é natural e o fato do quiosque permanecer aberto 

permite que haja veiculação de contaminantes com vento da praia. Dessa forma esse 

item está 100% inadequado. Porém o mesmo quesito fala da existência da coifa com 

exaustores o que é 100% adequado em todos os quiosques, sendo que o 

equipamento fica acima da fritadeira e da chapa de grelhagem.  

Quesito 52: Considerado 100% adequado pois o local não possui ventiladores.  

Sobre as instalações sanitárias e vestiários:  

Quesito 53: foi considerado 100% não aplicável pois, não há vestiários para os 

funcionários do quiosque. Segundo eles, utilizam o espaço destinado aos sanitários 

dos clientes para se trocarem ou, já se apresentam uniformizados. Nas duas opções 

apresentadas acima podem ocorrer contaminações provenientes do transporte que 

utilizam para chegar ao trabalho e através da utilização dos sanitários, pois, não há 

cesto acionado por pedal e nem sabonete para a lavagem das mãos. Neste item a 

provisão é mantida pela Prefeitura do município. Mais uma vez a higiene dos 

colaboradores está comprometida, pois além de não terem uma pia exclusiva para a 

lavagem de mãos no quiosque, não há também nos sanitários. O risco de 

contaminação neste caso é eminente.  

Quesito 54: Quanto aos sanitários, são os mesmos destinados aos clientes 

dos quiosques. São públicos e sua manutenção é de responsabilidade da prefeitura 

de Santos. Todos os itens constantes nas legislações são aplicáveis aos sanitários 
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existentes. No quesito vestiário constante no art. 94 da Portaria CVS 5 (2013) não é 

aplicável, uma vez que não há vestiários para os funcionários do quiosque. 

 

5.2.4.9 Manual de Boas Práticas e Procedimentos Operacionais Padronizados 

 

Neste item, 60% dos quiosques apresentaram o Manual de Boas Práticas com 

a descrição dos Procedimentos Operacionais Padronizados, todos elaborados por 

nutricionistas.  

  Salienta-se que o manual estava disponível em 9 quiosques para consulta.  

Nos demais, não foi observada a existência do documento.  

 

5.3 Pesquisa de Levantamento: Entrevista 

 

Após a aplicação da lista de verificação foi realizada uma entrevista.  

Participaram 33 colaboradores com idades de 18 a 54 anos. As entrevistas individuais 

possibilitaram alcançar uma variedade de impressões e percepções que os diversos 

grupos, possuem em relação as variáveis de estudo.  

Alguns manipuladores e proprietários preferiram responder o formulário de 

entrevista de próprio punho, pois ficaram mais à vontade para a escrita, o que foi 

permitido, pois estavam tímidos ao falar, preferiram escrever. Foi possível verificar as 

características dos permissionários, assim como o seu conhecimento básico em 

educação em saúde, estabelecendo relações de seu entendimento na prevenção das 

DTA com as práticas desenvolvidas em seu estabelecimento. 

 

5.3.1 Cargos e funções do público alvo 

 

Fonte: do próprio autor 

Gráfico 1. Cargos dos permissionários 
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No gráfico 1, percebe-se que participaram em maior número os proprietários 

com 34% e os atendentes de lanchonete com 33%. Com 12% estão os chapeiros, 9% 

são auxiliares de serviços e gerais e gerentes e, em menor número estão os garçons 

com 3%.  Durante as visitas, os proprietários, como demonstra o quadro 14, estavam 

presentes e quando não puderam estar, estavam os gerentes ou um colaborador 

indicado por eles.  

Os cargos têm funções diferenciadas e estão demonstrados a seguir:  

 

Tabela 13.   Funções por cargo dos permissionários em quiosques – Santos SP, 2018 

CARGOS FREQUÊNCIA 
DAS OPINIÕES 

FUNÇÕES 

PROPRIETÁRI
OS 

4 Chapeiro e atendente 

1 Compras 

1 Gestão e preparo dos lanches 

1 Prepara lanches e porções, recebe no caixa. Faz tudo dentro do 
quiosque 

2 Todas: gestão, contabilidade, compras, preparo e distribuição de 
lanches 

1 Contabilidade e manutenção de equipamentos 

GERENTES 
 
 

1 Supervisão, pedidos e recebimento (caixa) 

1 Atendimento ao cliente e se necessário ajuda no preparo,  

1 Controle de funcionários, escalas, qualidade do atendimento e gerência 
geral do quiosque 

 
 

CHAPEIRO 

1 Faz lanches 

1 Chapeiro e copa 

2 Chapeiro 

 
ATENDENTES 

DE 
LANCHONETE 

3 Chapeira e atendente 

1 Assa espetinhos, prepara açaí e serve chope 

2 Atendimento ao cliente e se necessário ajuda no preparo 

1 Atender com cortesia e apresentar e auxiliar o cardápio aos clientes 
atendendo os seus pedidos 

2 Preparo de lanches, caixa e atendimento ao cliente 

 
GARÇONS 

1 Atendimento ao cliente, caixa, preparo de porções e sucos e limpeza 

1 Preparo de drinks e atendimento das mesas 

Fonte: do próprio autor. 

Nota-se que, nas funções de direção que há tarefas inerentes aos 

manipuladores como o preparo de lanches e porções e como chapeiro e atendente (4 

proprietários referiram essas funções). Apenas 2 proprietários mencionaram que 

faziam compras e um deles mencionou também tarefas de gestão e contabilidade, 

além de receber no caixa. Como por vezes, o proprietário fica sozinho no quiosque, é 

comum que desenvolva múltiplas funções.  

Quanto aos gerentes, suas funções são diferenciadas e determinadas pelos 

proprietários. 
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Apenas um chapeiro executa exclusivamente a função de grelhar 

hambúrgueres e demais preparações que utilizam a chapa. Os demais preparam 

lanche e atuam como copa.   

Sobre os atendentes nota-se que 2 deles, além de preparar lanches, também 

recebem as contas, fato que contribui para a contaminação dos alimentos. Os 

atendentes fazem o atendimento das mesas (função de garçom) e as demais 

atividades como assar espetinhos, servir drinks e preparar lanches. Apenas um 

atendente é exclusivo para atendimento nas mesas. 

 O cargo de auxiliar de serviços gerais existe em apenas 4 quiosques. É comum 

que, como o próprio nome diz, os serviços que executa são gerais, pois desde a 

manipulação de alimentos até as atividades de limpeza, são tarefas comuns.   

 O garçom faz a distribuição das preparações e bebidas e em alguns casos 

realiza a cobrança.  Salienta-se que segundo a Portaria CVS5(2013): ¨manipulador de 

alimentos é toda pessoa que trabalhe num estabelecimento comercial de alimentos 

ou serviço de alimentação, que manipule ingredientes e matérias primas, 

equipamentos e utensílios utilizados na produção, embalagens, produtos alimentícios 

embalados ou não, e que realizem fracionamento, distribuição e transporte de 

alimentos¨. No caso, o garçom é considerado como manipulador, pois ele serve as 

mesas, porém também realiza a cobrança. O que significa risco de contaminação 

cruzada, mesmo que ele não realize a manipulação direta, o contato mesmo que 

acidental com o alimento pós o contato com dinheiro pode causar uma contaminação 

cruzada. 

Gil (2016) nos traz a concepção de que as organizações devem ser concebidas 

como sistema de papéis, onde cada indivíduo deve ser designado a cumprir atividades 

que correspondam às expectativas para aquela função. Ele nos diz ainda que, 

somente quando as pessoas passam a desempenhar seus papéis específicos é que 

as organizações começam a funcionar. Cabe discutir nesse caso que, todos os 

permissionários, com raras exceções, como visto no quadro 15, cumprem diversas 

funções, o que pode contribuir com a contaminação cruzada.  
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5.3.2 Nível educacional e tempo de trabalho como permissionário 

 

 

Fonte: do próprio autor 

Gráfico 2 -  Nível educacional dos permissionários 

 

Observa-se no gráfico 2, que 12% dos permissionários tem nível superior 

completo (3 proprietários e uma gerente), 55% tem ensino médio completo, entre eles, 

uma proprietária que é Técnica em Nutrição e Dietética. Com 9% estão aqueles com 

ensino médio incompleto e com 6% aqueles com fundamental e superior incompleto.  

Quanto ao tempo de trabalho, os proprietários trabalham há mais tempo, 5 

deles trabalham há 30 anos no mesmo local, desde a época dos trailers. Os demais 

trabalham um, há 18 anos e 2, há 10 anos. Segundo eles, a concessão da gestão para 

familiares é permitida pela Prefeitura de Santos, sendo uma prática comum entre os 

permissionários.  

 Quanto aos demais o tempo de trabalho variou bastante, de 10 meses a 23 

anos. 

 

5.3.3 Conhecimento em doenças transmitidas por alimentos 

 

Sobre   a primeira pergunta da entrevista: Você se sente responsável pela 

saúde do cliente? Somente uma atendente respondeu que não. Isso mostra que há 

uma preocupação dos permissionários com o bem-estar do cliente. Entendem que, se 

os clientes reclamarem acaso tenham algum problema de saúde, serão os 

responsáveis.  

5.3.4 Análise de Conteúdo: primeira etapa - pré-análise 
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Superior
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Com vistas a responder aos objetivos que a pesquisa de dissertação de 

mestrado se propôs, os dados coletados previamente foram analisados, por meio da 

análise categorial, que, conforme Bardin (2011), consiste no desmembramento do 

texto em categoriais agrupadas analogicamente. A opção pela análise categorial foi 

escolhida, por se tratar do estudo do entendimento dos manipuladores sobre as 

doenças transmitidas  por alimentos e as suas dificuldades para a manipulação de 

alimentos, realizada por meio de dados qualitativos. 

 

5.4.4.1 Determinação das categorias iniciais 

 

 Primeiramente foi necessária uma separação entre os temas trabalhados, pois 

as respostas continham muitos aspectos, de modo a obter a codificação em função 

da repetição das palavras. Dessa forma, para cada pergunta foram determinadas as 

categorias iniciais.  
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Tabela 14. Entendimento sobre as doenças transmitidas por alimentos – Santos SP,  2018 

RESPOSTAS: O QUE VOCÊ ENTENDE POR DTAS? EXEMPLIFIQUE. CATEGORIAS INICIAIS 

Maionese: salmonela e palmito: botulismo  
Doenças Transmitidas por alimentos são 
aquelas   veiculadas por Salmonela e 
Clostridium 

 

A doença do ovo: salmonela 

Salmonella 

Nossa, eu sei que é muito sério a do botulismo, salmonela 

Alimentos contaminados. Ex.: salmonela - ovo cru 

Não servir ovo mau passado 

Comida malcozida, lanche malpassado não faz bem para a saúde,   
 
 
 

Alimentos contaminados e impróprios 
para o consumo podem causar doenças. 

Doenças adquiridas por alimentos impróprios para o consumo 

Sim. Que a utilização de forma errada pode matar ou causar riscos graves a 
vida de uma pessoa. 

É quando a pessoa ingere alimentos contaminados por produtos químicos ou 
por microrganismos. Até pela área pode causar uma contaminação 

Doenças ou infecções transmitidas pela má manipulação de alimentos 

São doenças provocadas por alimentos contaminados, seja por mal 
armazenamento, manuseio incorreto ou mal preparo 

Alimentos contaminados 

São doenças provocadas por alimentos contaminados, seja por mal 
armazenamento, manuseio incorreto ou mal preparo 

São doenças onde os clientes ingerem os alimentos e tem problemas de saúde 

Que elas podem prejudicar alguns órgãos do nosso corpo como o estômago 

Uso de talheres sujos Uso de talheres sujos podem causar 
doenças. 

Não entendo muito, mas sei que se mantermos uma boa higienização e 
seguirmos os manuais, certeza que amenizamos os riscos 

 
 

A falta de higiene com os alimentos pode 
causar doenças 

Entendo que não podemos nos distrair, devemos fazer como a lei manda, limpar 
os alimentos 

Limpeza vem em primeiro lugar, 

Falta de higiene 

Prestar atenção na validade As más condições de armazenamento 
podem causar doenças Alimentos fora da validade 

Falta de cuidado no armazenamento de mercadorias 

Manter numa temperatura adequada 

Entendo que é um assunto que devemos ter 100% de atenção, pois é de 
extrema importância 

Alimentos que causam doenças são um 
assunto de extrema importância 

Não lembro  
O público alvo não sabe ou lembra o que 
são doenças transmitidas por alimentos. 

Não conheço 

Não sei 

Fonte: do próprio autor  
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Tabela 15. Conhecimento sobre a prevenção de doenças -Santos SP, 2018  

RESPOSTAS: DE QUE FORMA VOCÊ PODE PREVENIR AS DOENÇAS 
TRANSMITIDAS POR ALIMENTOS? 

CATEGORIAS INICIAIS 

Os alimentos, principalmente os crus não podem ser de procedência duvidosa  
 
 
 
 
 
 
 

Cuidados na compra e 
armazenamento de alimentos: 

procedência, organização, validade e 
temperatura dos alimentos, previnem 

doenças 

No armazenamento não misturar os alimentos 

Prestar bem atenção nos alimentos, ficar de olho na validade, 

Armazenando corretamente os produtos. Observando as datas de validade 

Prestar atenção na validade 

Fiscalizar os alimentos mantendo a validade 

Ficando atento na compra, datas de validade 

Checando a sua validade. 

Armazenando adequadamente 

Não deixar o alimento fora da geladeira por muito tempo e manter tudo 
embalado 

Os   alimentos têm que estar na validade para que os clientes se sintam bem 

Comprando de fornecedores responsáveis 

Comprando, manipulando e armazenando os alimentos corretamente 

Guardar as mercadorias em ambientes seguros e arejados 

Mantendo os alimentos bem refrigerados 

Usando alimentos saudáveis. 

Colocar em locais adequados e com tampas 

Temperaturas de alimentos e equipamentos 

Lavagem dos alimentos  
  

 
 
 

A lavagem dos vegetais  previne as 
doenças 

Lavar bem os alimentos. 

Lavando e utilizando da melhor forma possível 

Lavando bem 

Lavando os alimentos da forma adequada 

Lavagem das folhas 

Lavar bem as frutas e legumes 

Lavar os alimentos 

Lavar bem os alimentos 

Lavando bem os vegetais e verduras, 

Lavando os alimentos muito bem lavados 

Sempre cuidar da limpeza 

Controlando a manipulação, higiene Higienização do alimento 
(referindo-se a limpeza e 

desinfecção), previnem doenças 
Cuidando para que os alimentos sejam corretamente manipulados e 
higienizados 

Mantendo a higienização 

Começando pela manipulação, tem que estar tudo limpo e desinfetado 

Manipulando bem os alimentos A Manipulação correta dos alimentos 
e a ausência da contaminação 

cruzada previnem doenças 
Manipulando e manuseando corretamente 

Não fazendo o cruzamento de alimentos 

Lavando bem as mãos e usando álcool  
 

Lavagem e higiene das mãos 
previnem doenças 

Lavar as mãos 

Lavando bem as mãos 

Higiene das mãos (vai ao banheiro e não lava as mãos) 

Com higienização das mãos 

As pessoas que manipulam devem estar saudáveis Manutenção da higiene e saúde dos 
manipuladores previnem doenças Higiene do funcionário 

Seguindo os manuais Seguir as instruções do Manual de 
Boas Práticas pode prevenir doenças 

Fonte: do próprio autor 
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Tabela 16.   Dificuldades dos permissionários para a manipulação dos alimentos – Santos SP, 

2018 

RESPOSTAS: QUAIS AS PRINCIPAIS DIFICULDADES PARA A 

MANIPULAÇÃO DOS ALIMENTOS? 

CATEGORIAS INICIAIS 

Falta de espaço  

Falta de espaço no local O espaço, o armazenamento. 

Falta de espaço para adaptação adequada da manipulação, dificuldade 

na alteração da estrutura do quiosque para adaptação adequada para 

manipulação 

Falta de espaço referente as maneiras que devemos manipular 

corretamente¨ os alimentos e a correria do dia-a-dia¨ 

Falta de tempo para a conscientização dos funcionários Dificuldade para a orientação dos funcionários 

Alguns não aceitam as normas e acham que estou falando bobagens¨ 

O problema a maioria das vezes somos nós mesmas. Ex: esmalte, 

cortes sem curativo, luva, etc. 

Dificuldades para a aceitação das normas 

Manusear dinheiro e alimentos  

Manutenção dos procedimentos que evitam a 

contaminação cruzada.   

Falta de luva, cobrar no caixa e atender, fazendo o lanche dos clientes 

e querendo    fazer pedido 

Nos picos de movimento conseguir manter os produtos da geladeira, 

trocar a gordura, limpar o chão e conseguir se alimentar nos dias de 

movimento 

Mexer com dinheiro e alimento, limpar e mexer com alimentos. 

Quando o movimento é maior o trabalho fica mais difícil. Muitas horas de trabalho 

Horário de funcionamento são muitas horas. 

No geral é ter a certeza que estou manipulando da forma correta, pois 

faço da forma que aprendi, procurando fazer da melhor forma. 

 

Não apresentam dificuldades: há senso de 

responsabilidade e segurança para a 

manutenção da higiene dos alimentos 

Onde eu trabalho me sinto na responsabilidade de servir o cliente com 

produtos de primeira, lavamos alface, tomate, tudo higienizado. 

Vinagrete fresquinho, etc. Acho que não tenho dificuldades com isso 

Fonte: do próprio autor 

A partir das respostas dos permissionários foi possível listar 19 categorias 

iniciais:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

97 
 

 

Tabela 17 -     Determinação das Categorias iniciais – Santos SP, 2018 

CATEGORIAS INICIAIS  

1. Doenças transmitidas por alimentos são aquelas veiculadas por salmonela   e clostridium. 

2. Alimentos contaminados e impróprios para o consumo podem causar doenças 

3. Alimentos que causam doenças são um assunto de extrema importância 

4. Cuidados na compra de alimentos: procedência, organização, validade e temperatura dos alimentos, 

previnem doenças 

5. Falta de espaço no local é uma dificuldade para o armazenamento e a manipulação de alimentos 

6. As más condições de armazenamento como alimentos desorganizados, alimentos com validade 

vencida e temperaturas inadequadas podem causar doenças 

7. Uso de utensílios sujos podem causar doenças.   

8. A falta de higiene com os alimentos pode causar doenças 

9. Lavagem dos vegetais de forma adequada previnem doenças 

10. Higienização do alimento (referindo-se a limpeza e desinfecção), previnem doenças 

11. A manipulação correta dos alimentos e a ausência da contaminação cruzada previnem doenças 

12. Dificuldades na manutenção dos procedimentos que evitam a contaminação cruzada 

13. Lavagem e higiene das mãos previnem doenças 

14. Manutenção da higiene e saúde dos manipuladores previnem doenças 

15. Seguir as instruções do manual de boas práticas pode prevenir doenças 

16. Dificuldade para a orientação dos funcionários 

17. Dificuldades para a aceitação das normas 

18. Muitas horas de trabalho são uma dificuldade 

19. Não apresentam dificuldades: há senso de responsabilidade e segurança para a manutenção da 

higiene dos alimentos 

Fonte: do próprio autor 

 

Com vistas a refinar a análise dos dados, o agrupamento progressivo das 

categorias iniciais, resultou na determinação das categorias intermediárias, as quais 

são apresentadas na sessão que segue.   

 

5.4.4.2 Categorias Intermediárias  

  

As primeiras categorias foram criadas e nomeadas em conformidade com os 

dados que as constituíram. Após a apresentação das categorias iniciais, emergiram 

oito categorias intermediárias.  
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Tabela 18. Determinação das categorias intermediárias – Santos SP, 2018 

 CATEGORIAS INICIAIS CATEGORIA 
INTERMEDIÁRIA 

Preocupação 
com as 

doenças 
causadas por 

alimentos 

1. Doenças Transmitidas por alimentos são aquelas veiculadas por 
Salmonela e 
Clostridium 

 
 
I - Preocupação com as 
doenças causadas por 
alimentos contaminados,  

2. Alimentos contaminados e impróprios para o consumo podem causar 
doenças 

3. Alimentos que causam 
 doenças são um assunto de extrema importância 

Cuidados na 
compra e 

armazenamento 
de gêneros 
alimentícios 

4. Cuidados na compra de alimentos: procedência, organização, validade 
e temperatura dos alimentos, previnem doenças 

  
II- Cuidado com as 
compras 

5. Falta de espaço no local é uma dificuldade para o armazenamento e a 
manipulação de alimentos 

 
III- Cuidados na compra e 
armazenamento dos 
gêneros alimentícios 

6. As más condições de armazenamento como alimentos desorganizados, 
alimentos com validade vencida e temperaturas inadequadas podem 
causar doenças. 

Cuidados na 
higienização de 

utensílios 

7. Uso de utensílios sujos podem causar doenças. IV- Cuidados na 

higienização dos 

utensílios. 

Cuidados na 
higienização 

dos alimentos 

8.  A falta de higiene com os alimentos pode causar doenças V - Cuidados na 
higienização dos alimentos 
(vegetais) 

9. Lavagem dos vegetais de forma adequada previne doenças 

10. Higienização do alimento (referindo-se a limpeza e desinfecção), 
previnem doenças 

Cuidados para 
a prevenção da 
contaminação 
cruzada 

11. A Manipulação correta dos alimentos e a ausência da contaminação 

cruzada previnem doenças 

VI - Cuidados para a 

prevenção da 

contaminação cruzada 12. Dificuldades na manutenção dos procedimentos que evitam a 

contaminação cruzada 

Manutenção da 
higiene e saúde 
do trabalhador 

13. Lavagem e higiene das mãos previnem doenças VII - Manutenção da 

higiene e saúde do 

trabalhador 

14. Manutenção da higiene e saúde dos manipuladores previnem 

doenças 

Cumprimento 
de normas e 
condições de 
trabalho 

15. Seguir as instruções do Manual de Boas Práticas pode prevenir 

doenças 

VIII- Cumprimento de 
normas e condições de 
trabalho 16. Dificuldade para a orientação dos funcionários 

17. Dificuldades para a aceitação das normas 

18. Muitas horas de trabalho são uma dificuldade 

19. Não apresentam dificuldades, há Senso de responsabilidade e 

segurança para a manutenção da higiene dos alimentos 

 Fonte: do próprio autor 

Nota-se que há uma preocupação com doenças transmitidas pelos 

microrganismos Salmonella e Clostridium.  Segundo os permissionários o preparo de 

maionese é proibido por causa do ovo cru e o botulismo é uma doença causada pelo 

palmito. Com simplicidade eles emitiram a sua preocupação com as doenças 

transmitidas por alimentos.  

A Salmonella Enteritidis é um microrganismo patogênico, causador de 

infecções alimentares, principalmente por intermédio da ingestão de alimentos de 

origem animal contaminado, particularmente aqueles ingeridos crus ou malcozidos.  
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Segundo Gonçalves et al (2017, p.4):  

O consumo de ovo e de alimentos contendo ovos, sobretudo crus ou 
com cocção insuficiente são os principais alimentos incriminados na 
veiculação de salmonelose humana, sendo que a manipulação dos alimentos 
desempenha um papel relevante na disseminação da bactéria, por propiciar 
contaminação cruzada no ambiente de preparo de alimentos e refeições. O 
consumo de ovos malcozidos (semi crus) ou crus em pratos à base de ovos, 
como a maionese caseira e a cobertura de bolos, é principal responsável 
pelas infecções humana.   

 

O agente etiológico do botulismo são as toxinas do Clostridium botulinum, nome 

dado a um grupo de bactérias comumente encontradas no solo, superfície de 

vegetais, legumes, frutas peixes e carnes, sedimentos aquáticos e fezes humanas. 

Muitos são os alimentos descritos como responsáveis pelo botulismo, tais como 

embutidos de carnes em geral (por exemplo, salsicha, mortadela, salame, presunto) 

ou conservas em lata e vidro de doces, hortaliças, legumes (por exemplo palmitos, 

aspargos, cogumelo, alcachofra, pimentões, berinjela, alho, picles) peixes; frutos do 

mar, mel e outros, especialmente acondicionados em embalagens à vácuo, sem 

oxigênio, sem o tratamento adequado, que favorecem o desenvolvimento da bactéria 

e, assim, a produção da toxina (PESSOA; SILVA, 2015). 

A preocupação com as compras foi relatada com ênfase na validade dos 

produtos e na procedência (fornecedores idôneos e qualidade da mercadoria). 

Salientando que são os permissionários que fazem as compras, normalmente em 

mercados atacadistas, daí o seu cuidado em comprar produtos dentro do prazo de 

validade. 

 A validade dos alimentos foi referida muitas vezes, talvez devido as inspeções 

realizadas pela Vigilância Sanitária, onde a validade é conferida em todo o estoque 

do quiosque.  A temperatura também foi mencionada, porém com menor ênfase. 

 

A lavagem e a desinfecção das hortaliças são um processo que os 

permissionários mencionaram na entrevista, demonstrando que há uma preocupação 

com o processo.  

A contaminação cruzada é conhecida dos permissionários, e que eles têm 

dificuldade para a manutenção dos procedimentos que a previnem, como por exemplo 

a lavagem de mãos entre as diversas tarefas que cumprem durante a rotina de 

trabalho, uma vez que não há pia específica para a realização de um processo 

criterioso de lavagem. Observa-se que os manipuladores reconhecem a importância 

da lavagem das mãos e acreditam que é um processo que previne as doenças. 



 

100 
 

O horário de funcionamento que no caso de dois quiosques é ininterrupto, é 

motivo de preocupação do gestor que precisa de mão de obra para o trabalho em 

turnos. A aceitação das normas e a conscientização mencionada por eles diz respeito 

a higiene pessoal, fator onde os colaboradores apresentam maior resistência.  

Percebe-se que os atendentes e auxiliares têm múltiplas funções e que 

mencionam a correria do trabalho. O risco de contaminação dos alimentos é agravado 

por vários fatores mencionados por eles:  a falta de espaço, a resistência quanto ao 

uso de esmalte, o uso de curativos, manusear dinheiro e alimentos. 

 

5 4.4.3. Categorias finais 

 

Após determinar as categorias intermediárias, foi possível agrupar as respostas 

em três categorias finais:  

• Procedimentos para a prevenção das doenças transmitidas  por 

alimentos;  

• Higiene e saúde do trabalhador e  

• Dificuldades para o cumprimento de boas práticas. 

 

Tabela 19. Determinação das categorias finais – Santos SP,  2018 

CATEGORIA INTERMEDIÁRIA CATEGORIA FINAL 

I - Preocupação com as doenças causadas por alimentos contaminados,  

I - Procedimentos para a prevenção das 

doenças transmitidas por alimentos 
II- Cuidado com as compras 

III Cuidados no armazenamento dos gêneros alimentícios 

IV- Cuidados na higienização dos utensílios. 

V - Cuidados na higienização dos alimentos (vegetais) 

VI - Cuidados para a prevenção da contaminação cruzada 

VII - manutenção da higiene e saúde do trabalhador II – Higiene e Saúde do Trabalhador 

  

VIII- cumprimento de normas e condições de trabalho III – Dificuldades para o cumprimento 

das boas práticas 

Fonte: do próprio autor 

 

5.4.4.4 Categorias da análise de conteúdo das entrevistas 

 

Segue no quadro 28, o resumo de todas as categorias obtidas com a análise 

de conteúdo das entrevistas com os permissionários dos quiosques de Santos SP. 
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Tabela 20.  Categorias da análise de conteúdo das entrevistas. Santos SP, 2018 

CATEGORIAS INICIAIS  CATEGORIA 

INTERMEDIÁRIA 

CATEGORIAS FINAIS 

1. Doenças transmitidas por alimentos são aquelas veiculadas por  

salmonela   e clostridium. 

I - Preocupação com as 

doenças causadas por 

alimentos contaminados 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I - Procedimentos para 

a prevenção das 

doenças transmitidas  

por alimentos. 

2. Alimentos contaminados e impróprios para o consumo podem 

causar doenças 

3. Alimentos que causam doenças são um assunto de extrema 

importância 

4. Cuidados na compra de alimentos: procedência, organização, 

validade e temperatura dos alimentos, previnem doenças 

II- Cuidado com as compras 

. 

5. Falta de espaço no local é uma dificuldade para o armazenamento 

e a manipulação de alimentos 

III- Cuidados no 

armazenamento dos 

gêneros alimentícios 

 

 

6. As más condições de armazenamento como alimentos 

desorganizados, alimentos com validade vencida e temperaturas 

inadequadas podem causar doenças 

7. Uso de utensílios sujos podem causar doenças.   IV- Cuidados na higienização 

dos utensílios 

8. A falta de higiene com os alimentos pode causar doenças V - Cuidados na higienização 

dos alimentos (vegetais) 9. Lavagem dos vegetais de forma adequada previnem doenças 

10. Higienização do alimento (referindo-se a limpeza e desinfecção), 

previnem doenças 

11. A manipulação correta dos alimentos e a ausência da 

contaminação cruzada previnem doenças 

VI - Cuidados para a 

prevenção da contaminação 

cruzada 12. Dificuldades na manutenção dos procedimentos que evitam a 

contaminação cruzada 

13. Lavagem e higiene das mãos previnem doenças VII - A higiene das mãos e a 

manutenção da saúde do 

trabalhador previnem 

doenças 

II – Higiene e Saúde do 

Trabalhador 14. Manutenção da higiene e saúde dos manipuladores previnem 

doenças 

15. Seguir as instruções do manual de boas práticas pode prevenir 

doenças 

VIII- Cumprimento de normas 

e condições de trabalho 

 

III – Dificuldades para 

o cumprimento das 

boas práticas 

16. Dificuldade para a orientação dos funcionários 

17. Dificuldades para a aceitação das normas 

18. Muitas horas de trabalho são uma dificuldade 

19. Não apresentam dificuldades: há senso de responsabilidade e 

segurança para a manutenção da higiene dos alimentos 

Fonte: do próprio autor 
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6.  DISCUSSÃO  

 

Tanto a pesquisa documental, quanto a lista de verificação constante no 

Portaria CVS5 (2013), foram compostas dos mesmos itens para análise. Assim foi 

possível obter os resultados da aplicabilidade da legislação em sua base teórica e  

prática, obtida por meio da aplicação da lista de verificação constante no anexo na 

Portaria CVS 5 (2013).  Para efeito de complementação, com a entrevista foi possível 

saber das maiores dificuldades dos permissionários na implementação das boas 

práticas. Dessa forma, abaixo estão os principais resultados obtidos nas três fases da 

pesquisa e a discussão, apresentados por meio de tabelas 

 

Tabela 21.   Métodos da pesquisa – Higiene e Saúde dos funcionários - Santos SP, 2018 

Métodos da 

Pesquisa 

HIGIENE E SAÚDE DOS FUNCIONÁRIOS 

Pesquisa 
Documental 

Todas as exigências constantes em todos os documentos são adequadas aos quiosques. Delas a 
mais completa é a Portaria CVS5 (2013), pois coloca detalhadamente os quesitos relacionados às 
condições de saúde dos manipuladores. 

Pesquisa Ação 66,67% dos quiosques não apresentaram os atestados médicos, alegando que estavam em seus 
domicílios.  
46,67% os manipuladores apresentaram esmaltes ou algum tipo de adornos e mãos que por não 
haver um sistema efetivo para a lavagem, foram consideradas não higienizadas. 
 Quanto aos uniformes 86,67% não se apresentaram conforme, devido à ausência de equipamentos 
de proteção individual e de sapatos fechados, além de cabelos que não estavam totalmente presos 
e cobertos. Não foi visto  nenhum tipo de Equipamento de Proteção Individual (EPIs), o único 
quiosque (13,33%) que tinha EPI, apresentou luvas de borracha para a manipulação dos produtos de 
limpeza 

Entrevista Os proprietários comentaram sobre a dificuldade em convencer os colaboradores para a não 
utilização de adornos. 
Os manipuladores comentaram que o problema é que eles continuam usando esmaltes e adornos e 
tem dificuldades para o cumprimento das normas. 
Acreditam que a higiene das mãos previne doenças 

 
Na tabela 21, observa-se que  a legislação é aplicável, porém na prática 

documentos importantes como atestados médicos não estavam disponíveis para 

consulta, é uma não conformidade grave, pois são eles que comprovam o estado de 

saúde dos colaboradores. De acordo com Abreu et al (2016), os exames periódicos 

devem ser realizados anualmente com o objetivo de acompanhar as condições de 

saúde do colaborador, prevenindo doenças. Deve-se ter um local para a guarda de 

documentos no quiosque, vista a sua importância, inclusive em caso de inspeção 

sanitária.  

 

Segundo a OPAS (2006):  
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As pessoas doentes ou com suspeita de estarem doentes e os 
portadores de doenças transmissíveis por alimentos não devem ser 
autorizadas a entrar em áreas de manipulação, se houver possibilidade de 
contaminação dos alimentos. Qualquer pessoa que se encontre nessas 
condições deve informar imediatamente a ocorrência da doença ou dos 
sintomas à gerência. O exame médico de um manipulador de alimentos deve 
ser realizado se houver uma indicação clínica ou epidemiológica. 

 
Já com relação ao uso de adornos e esmaltes, os proprietários comentaram 

durante a aplicação da lista de verificação sobre a dificuldade em convencer os 

colaboradores para a não utilização de adornos. Frequentemente pedem que 

removam as alianças, correntes e demais adornos. Esmaltes e adornos podem 

contaminar os alimentos e de acordo com Santos Júnior (2008) os supervisores 

devem orientar sobre a necessidade do cumprimento das normas e dos riscos 

envolvidos.  Na entrevista foi constatado, que é  um problema reconhecido tanto por 

proprietários, que se esforçam para a conscientização de seus colaboradores,  quanto 

dos próprios colaboradores que tem dificuldades de acatar a legislação. Benetti (2013) 

comenta que os adornos são expressamente proibidos pois conferem risco para a 

segurança pessoal e integridade dos produtos e equipamentos, pois partes dos 

adornos podem se soltar além de não serem frequentemente desinfetados, o que 

poderá causar uma contaminação microbiológica.  

Sobre a higiene das mãos, na entrevista acreditam é um processo que  previne 

as  doenças, porém o quiosque não possui uma pia exclusiva para a lavagem, e nem  

sabonete asséptico. Os colaboradores lavam as mãos com detergente neutro na única 

pia existente e enxugam com papel toalha.  De acordo com Santos Júnior (2008), a 

higiene de mãos deve ser realizada a cada troca de tarefa, no caso, entre as atividades 

de recebimento de dinheiro e a manipulação de alimentos. Salienta-se que, como a 

higiene das mãos é precária, tal procedimento não é assegurado, sendo um risco para 

a contaminação cruzada. 

Não foi visto durante a vistoria, nenhum tipo de Equipamento de Proteção 

Individual (EPIs), o único quiosque (13,33%) que tinha EPI, apresentou luvas de 

borracha para a manipulação dos produtos de limpeza. De acordo com Santos Júnior 

(2008), o uso desse tipo de luvas é obrigatório nas atividades de higienização e para 

a manipulação de produtos químicos, de forma a preservar a saúde dos funcionários. 

De acordo com Benetti (2013, p. 334): 

A empresa deve fornecer aos seus funcionários gratuitamente os 
EPIs adequados ao risco e em perfeito estado de conservação e troca-los 
quando danificados. A melhor maneira de sensibilizar e informar sobre o uso 
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correto dos EPis é por meio de treinamento, palestras e cursos, mostrando a 
minimização dos riscos.  

 

Observa-se neste quesito que a legislação foi considerada totalmente aplicável, 

mas na prática os manipuladores usam adornos e esmaltes e que  não apresentavam 

EPIs para o uso dos colaboradores. Na entrevista, os proprietários referem a 

dificuldade para a conscientização do não uso de adornos e esmaltes e,  os próprios 

colaboradores assumem que tem dificuldade para o cumprimento dessa exigência. 

Para o uso de esmaltes e adornos, sugere-se uma fiscalização mais rigorosa 

por parte dos Gerentes e proprietários, pois é assunto conhecido dos manipuladores 

de alimentos, passível de multa e mesmo assim o problema continua. Proprietários e 

gerentes devem ser os primeiros a darem o exemplo, cumprindo a legislação, inclusive 

com o fornecimento e cobrança do uso de Equipamentos de Proteção Individual, de 

modo a evitar riscos de acidentes no quiosque.  

 

Tabela 22.  Métodos da pesquisa – Responsabilidade técnica e capacitação de pessoal   

Santos SP, 2018 

Métodos da 
Pesquisa 

RESPONSABILIDADE TÉCNICA E CAPACITAÇÃO DE PESSOAL 

Pesquisa 
Documental 

.  
A CVS 5 (2013) e a RDC 216 são totalmente aplicáveis.  
A Lei Municipal Complementar n.º 408 (2000) do município de Santos menciona a entrega de um 
Trabalho de Conclusão de Curso ao final do Curso de Higiene e Manipulação contendo inclusive a 
Análise de Perigos e Pontos Críticos de Controle. Considerado Não aplicável.  
 

Pesquisa Ação Responsável técnico, dois dos quiosques possui uma gerente formada em Gastronomia e outro, uma 
Técnica em Nutrição e Dietética, ambos devidamente capacitados para instituir as boas práticas, 
representado 26,67%   de adequação; 
Programa de capacitação em boas práticas, 100% não tem um programa instituído no quiosque 
 

Entrevista Quesito não foi mencionado. 

 
Considerando o exposto na tabela  22 , segundo a Resolução RDC nº 216 

(2004), os manipuladores de alimentos devem ser supervisionados e capacitados 

periodicamente em higiene pessoal, em manipulação higiênica dos alimentos e em 

doenças transmitidas por alimentos. A capacitação deve ser comprovada mediante 

documentação. Na CVS 5 (2013), pode haver um responsável pela implementação 

das boas práticas que não seja um responsável técnico. Este funcionário deve ser 

comprovadamente submetido ao curso de capacitação em boas práticas e elaborar e 

implementar o Manual de Boas Práticas incluindo os procedimentos operacionais 

padronizados específicos para o estabelecimento.  Percebe-se que, no âmbito federal 
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a capacitação  em boas práticas deve ser comprovada mediante documentação, 

porém não diz quem seria o responsável. Na Portaria Estadual o responsável técnico 

pode ser um funcionário devidamente capacitado, inclusive para elaborar o Manual de 

Boas Práticas.  

Confrontando a informação da pesquisa documental com os resultados da lista 

de verificação, onde no quesito de avaliação da Portaria CVS 5 (2013),  o 

estabelecimento deve possuir um responsável técnico comprovadamente capacitado 

para implantar boas práticas,  os resultados basearam-se naqueles Proprietários e 

Gerentes que possuíam Nível Técnico ou Superior que embasassem as Boas Práticas 

e no caso, representaram apenas 26,57%, incluindo uma proprietária Técnica em 

Nutrição e uma Gerente com Graduação em Gastronomia. Os demais colaboradores, 

possuíam o Certificado do Curso de Higiene e Manipulação exigido pelo Município de 

Santos, que não foi considerado como um Curso que capacite para a elaboração de 

um Manual ou para a Supervisão dos colaboradores.  

Para melhor compreensão vejamos o que diz a  Lei Municipal Complementar 

n.º 408 (2000) do município de Santos:  

§ 6.º O certificado do Curso de Manipulação de Alimentos deverá: II – ser 

registrado na Seção de Vigilância Sanitária da Secretaria Municipal de Saúde, 

mediante entrega de uma cópia do trabalho de conclusão de curso, conforme artigo 2 

A lei estipula apenas 10 horas e nesse tempo exige a entrega de um trabalho 

de conclusão de curso com a análise dos pontos de perigo e pontos críticos de 

controle. Essa exigência constante na Legislação Municipal não se aplica. Segundo 

os pareceres  776/1997 e 583/2001 da Câmara de Educação Superior (CES) do 

Conselho Nacional de Educação (CNE)  o Trabalho de Conclusão de Curso não é um 

componente obrigatório das diretrizes curriculares nacionais. Segundo a conselheira 

Art. 2.º A habilitação, referente ao conhecimento das Normas Técnicas para 

Manipulação de Alimentos, será conferida mediante a frequência mínima de 80% 

(oitenta por cento) do curso específico e a entrega de trabalho escrito abordando a 

estrutura física do estabelecimento, análise dos pontos de perigo e pontos críticos de 

controle e cronograma de adequação à legislação vigente. .  

§ 3.º A proposta de conteúdo do curso deverá ser previamente aprovada pela 

Seção de Vigilância Sanitária da Secretaria Municipal de Saúde, obedecida a carga 

horária mínima de 10 (dez) horas-aula.  

http://portal.mec.gov.br/cne/arquivos/pdf/1997/pces776_97.pdf
http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=6545&Itemid=
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Duhan (2011), secretária de Educação Superior do MEC: ¨ esse tipo de trabalho 

acadêmico ajustava-se mais aos cursos de especialização, em nível de pós-

graduação. Diversos pareceres específicos, e as consequentes resoluções, todavia, 

acabaram por introduzir o TCC como unidade curricular obrigatória em diversos 

bacharelados. Sugere-se que a exigência do TCC para o Curso de Higiene e 

Manipulação seja retirado da Lei Municipal Complementar n.º 408 (2000) do município 

de Santos.  

Sobre a  capacitação daquelas pessoas responsáveis pela multiplicação dos 

conhecimentos adquiridos, de acordo com Santos Júnior (2008, p.2):  ¨ O responsável 

deve ter conhecimento suficiente sobre as boas práticas de manipulação e preparação 

de alimentos para poder avaliar e intervir nos possíveis riscos e assegurar vigilância 

e controles eficazes ¨.  

Conforme a OPAS (2006, p.34):   

 Os gerentes e os supervisores dos processos de fabricação dos 
alimentos devem ter os conhecimentos necessários sobre os princípios e as 
práticas de higiene dos alimentos para avaliar os riscos potenciais e adotar 
as medidas necessárias para solucionar as deficiências. Deve-se dispor de 
sistemas para garantir que os manipuladores de alimentos estejam 
conscientes de todos os procedimentos necessários para manter a segurança 
e adequação dos alimentos. 

 

Mallon e Bortolozo (2014), relatam que os vendedores de rua são comerciantes 

que fornecem rotineiramente alimentos para a população, e precisam buscar o acesso 

à informação, assegurando efetiva intervenção nos riscos inerentes ao consumo de 

alimentos de baixa qualidade higiênico-sanitária. 

Embora a Portaria CVS 5 (2013) e a Resolução RDC 216 (2004) preconizem a 

capacitação dos colaboradores, na prática há uma inviabilidade devido à ausência de 

colaboradores capacitados para a instrução dos demais.  

Confirma-se a afirmação de Abreu et al (2016, p.82): ¨Um programa de 

capacitação deve ser planejado antecipadamente e deve ter como objetivo educar e 

dar capacidade de discernimento ao empregado, além de ser contínuo e sistemático¨ 

Deve ser ministrado de forma agradável e dinâmica, para evitar o desinteresse e o 

cansaço durante a atividade, porém fazendo com que o empregado entenda o motivo 

de trabalhar de forma correta. Muitas vezes, após um programa de capacitação, o 

empregado é capaz de reproduzir toda a teoria, mas seu trabalho, na prática, continua 

inadequado 

Tabela 23.  Métodos da pesquisa – Recepção e armazenamento de gêneros -   Santos SP, 2018 
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Métodos da 

Pesquisa 

RECEPÇÃO E ARMAZENAMENTO DE GÊNEROS 

Pesquisa 
Documental 

Recepção: Observa-se a exigência de uma área exclusiva para este fim, protegida de chuva, sol, 
poeira e isolada da área de processamento, fato que não é aplicável devido ao pequeno espaço do 
local.  
Armazenamento: os produtos reprovados devem ser identificados, armazenados se necessário e 
destinados à devolução. Considerado não aplicável. 
Controle de temperatura aplicável 

Pesquisa Ação Recepção, o local é 100% não adequado, pois o local é totalmente aberto o que permite a veiculação 
de areia, aves como pombos e insetos. 
Armazenamento de alimentos reprovados o item foi considerado 100%  não aplicável;  
Em 40% dos casos, no que se refere ao armazenamento em temperatura ambiente estão 
inadequados. 
Controle de temperatura: não observado 

Entrevista Compras: mencionaram que as compras devem ser feitas em fornecedores responsáveis e que os 
alimentos, principalmente os crus não podem ser de procedência duvidosa. 
Armazenamento: Foi mencionado principalmente a atenção com a compra em fornecedores 
responsáveis e a validade dos produtos armazenados. Foi dito pelos permissionários:  
¨Armazenar corretamente e  não misturar os alimentos¨. 
¨Guardar as mercadorias em ambientes seguros e arejados¨ 
¨Não deixar o alimento fora da geladeira por muito tempo e manter tudo embalado¨ 

 
Observa-se na tabela 23, que a área de recepção foi um item considerado não 

aplicável tanto na pesquisa documental, quanto na aplicação da lista de verificação. 

Justifica-se pois, no caso da praia, mesmo com os toldos estendidos em dia de chuva 

e vento, as exigências da legislação se tornam inviáveis.  

Quanto ao armazenamento de produtos reprovados destinados à devolução foi 

considerado não aplicável tanto na pesquisa documental quanto na pesquisa ação. 

No caso, como o quiosque tem pequeno espaço para armazenamento, o produto 

considerado impróprio deve ser devolvido imediatamente ao fornecedor.  

Nos demais quesitos constantes na pesquisa documental todos os itens foram 

considerados aplicáveis no que se refere ao armazenamento. A Resolução RDC 216 

(2004) menciona o espaçamento mínimo necessário para garantir adequada 

ventilação, limpeza e, quando for o caso, desinfecção do local.  No que se refere aos 

alimentos não perecíveis, descartáveis e produtos de limpeza, as áreas não são 

suficientes, consequentemente, a compra é feita com maior frequência ou há um 

estoque nas residências que supre as necessidades, o que foi relatado durante a 

aplicação da lista de verificação por todos os permissionários. Na entrevista há uma 

preocupação com a organização de modo a não misturar os alimentos mantendo-os 

em ambientes seguros e arejados.  

No armazenamento de alimentos a seco ou a frio, observou-se que as etiquetas 

de identificação de produtos transferidos de sua embalagem original estavam em sua 

maioria incompletas, faltando algum detalhe, como a data de produção ou até mesmo 
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o nome completo do produto. Sob a armazenagem em refrigeração verificou-se 

alimentos in natura próximos a alimentos já manipulados ou com bebidas,  o que 

contribui diretamente para a contaminação cruzada. 

A colocação das etiquetas foi considerada como aplicável na pesquisa 

documental, porém foi mencionada durante a aplicação da lista de verificação como 

uma tarefa difícil para os manipuladores, visto que alguns alegam não terem tempo 

para o procedimento. Sugere-se que um dos manipuladores, tenha a responsabilidade 

de etiquetar os produtos, visto ser esse um dos quesitos mais importantes para a 

manutenção da validade e consequentemente, da qualidade do produto armazenado 

Na entrevista a validade dos alimentos foi referida muitas vezes, talvez devido 

as inspeções realizadas pela Vigilância Sanitária, onde a validade é conferida em todo 

o estoque do quiosque. Salientando que são os permissionários que fazem as 

compras, normalmente em mercados atacadistas, daí o seu cuidado em comprar 

produtos dentro do prazo de validade. 

De acordo com Fonseca (2004, p. 59), ¨O processo de armazenamento é 

extremamente delicado. Ou seja, a manipulação correta, a adequação dos espaços 

de armazenagem às necessidades específicas do estabelecimento, são fatores 

essenciais para que o capital seja aproveitado da melhor maneira possível ¨  

Todos mencionaram a falta de espaço para o armazenamento dos gêneros e 

como uma das principais dificuldades. O mesmo resultado foi observado na aplicação 

da lista de  verificação.  

Na pesquisa documental há uma exigência do controle de temperatura tanto na 

recepção quanto no armazenamento. Na aplicação da lista de verificação não foram 

encontrados termômetros para aferimento. Embora não haja termômetros, os 

permissionários referiram na entrevista, uma preocupação com temperaturas dos 

equipamentos destinados ao armazenamento a frio. 

Dessa forma a organização do estoque em espaço pequeno é de suma 

importância, as regras de armazenamento e as técnicas para o uso de termômetros 

devem ser salientadas nos treinamentos efetuados. 

 

 

 

 

Tabela 24.  Métodos da pesquisa –Pré-preparo -   Santos SP, 2018 
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Métodos da 

Pesquisa 

PRÉ-PREPARO 

Pesquisa 
Documental 

Tanto na RDC 216, quanto na Portaria CVS 5 (2013) há instruções sobre o descongelamento em 
refrigeração, que não se aplica aos quiosques pois não há espaço em refrigeradores para o 
descongelamento.  
Na Portaria CVS  5 (2013) há instruções sobre o dessalgue, porém, o espaço também impede esse 
procedimento, uma vez que não há como fazer isso sob refrigeração e nem em água fervente, pois 
não há espaço em refrigeradores e nem fogão para realizar o processo.  
Menciona que cartazes devem ser afixados com os procedimentos para a higienização de hortaliças, 
como as paredes existentes são ocupadas por equipamentos e armários, cartazes são considerados 
como não aplicáveis. 

Pesquisa Ação Observa-se que os procedimentos de higienização de hortaliças e manipulação de carnes não foram 
observados pois são realizadas  total ou parcialmente nas residências ou locais específicos alugados 
para a realização de algumas etapas da produção.  
Dessalgue e descongelamento sob refrigeração foram considerados não aplicáveis.  

Entrevista A lavagem e a desinfecção das hortaliças foram mencionadas  com frequência.  

 

Observa-se na tabela 24, que  os procedimentos de dessalgue e 

descongelamento sob refrigeração foram considerados 100% não aplicáveis, pois não 

há espaço para que os processos se realizem.  

De acordo com Silva Júnior (2008), não se deve descongelar os alimentos em 

temperatura ambiente. Se for prepará-lo imediatamente, utilizar o forno de micro-

ondas ou deixa-lo na geladeira até descongelar. . No quiosque o descongelamento é 

feito em micro-ondas e o preparo é realizado imediatamente, fato que colabora para 

a seguridade do produto que será oferecido ao consumidor.  

Sobre a colocação de cartazes , há exigência de instruções para a higienização 

de hortifrutícolas. Considerado 100% não aplicável tanto na pesquisa documental 

quanto na pesquisa ação, pois não há paredes para a fixação de cartazes 

Sobre os processos de pré preparo de perecíveis como hortaliças e carnes, 

foram considerados aplicáveis na pesquisa documental, porém não houve 

possibilidade de avaliação na pesquisa ação, pois  nos horários combinados para a 

realização da aplicação da lista de verificação, não houve produção, além disso essas 

operações são realizadas na maioria dos casos em residências ou locais específicos 

para a manipulação, fora do quiosque.  

O pré-preparo é uma etapa muito importante devido a manipulação dos 

alimentos como carnes de todos os tipos, hambúrgueres e hortaliças. Em alguns 

quiosques haviam produtos desinfetantes para hortaliças, porém como não houve a 

possibilidade de acompanhamento do processo, foi considerado como não observado.  

Na entrevista os manipuladores mencionaram muitas vezes ¨lavar bem  os 

alimentos¨ e em alguns casos falaram também da desinfecção. São processos 
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realizados e conhecidos por eles e que se aplicam no caso à higienização de 

hortaliças.  

Sugere-se para o aprofundamento deste estudo,  que outros trabalhos  sejam 

realizados para o acompanhamento dos processos de pré-preparo, visto que, são 

importantes e  influem diretamente para a o risco de contaminação  dos alimentos.  

 

Tabela 25.  Métodos da pesquisa –Preparo -   Santos SP, 2018 

Métodos da 

Pesquisa 

PREPARO 

Pesquisa 
Documental 

No código de posturas (1968) nada consta e na RDC 216 (20014) e na CVS% (2013) todos os itens 
foram considerados aplicáveis.  

Pesquisa Ação Itens não conformes: 53,33% dos quiosques, os termostatos não estão com o visor de temperatura 
visível ou estão parcialmente quebrados, 20%  dos quiosques utilizam maionese preparada com ovos 
crus. A maionese serve como base de diversos molhos como o Rosê (acrescido de catchup) e o 
Tártaro (acrescido de picles moído). 
Os demais  procedimentos de cocção não foram observados, pois a lista de verificação foi aplicada 
em horário onde não havia produção. 

Entrevista Nota-se que há uma preocupação com doenças transmitidas pelos microrganismos Salmonella e 
Clostridium.  Segundo os permissionários o preparo de maionese é proibido por causa do ovo cru e 
o botulismo é uma doença causada pelo palmito. Com simplicidade eles emitiram a sua preocupação 
com as doenças transmitidas por alimentos 

 

Sobre a uso de maionese preparada com ovos crus:  

Segundo Germano (2015), o cuidado com a qualidade do produto deve ser 

observado em todas as etapas de produção. Óleo vegetal de boa qualidade, gemas 

pasteurizadas são imprescindíveis, pois o crescimento microbiológico pode ocorrer na 

maionese por meio dos seus ingredientes. Segundo Rodrigues e Salay ( 2008), para 

evitar a disseminação de salmonelas, são necessárias duas intervenções. A primeira 

é a erradicação ou controle das fontes aviárias de salmonelas e a segunda passa pela 

adoção de estratégias pós comercialização: utilização de ovos pasteurizados ou, 

quando isso não é possível, ovos frescos ou conservados no frigorífico, lavagem das 

cascas e cozedura dos alimentos a uma temperatura adequada e durante um período 

suficientemente longo para eliminar as salmonelas. Sobre a proibição do uso de ovos 

crus em preparações, é um item que foi considerado aplicável na pesquisa 

documental, porém, o que mais impressiona é que, 20% dos permissionários 

continuam utilizando a maionese preparada com ovos crus. Embora na entrevista 

tenham demonstrado a preocupação com as doenças transmitidas  pela Salmonella, 

não refletiram na prática o receio demonstrado nas falas. O risco para o consumidor 

é eminente neste caso. Deve ser enfatizado nos cursos de Higiene e Manipulação os 

perigos trazidos pelo consumo do ovo cru, além de uma fiscalização mais eficiente em 
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todas as etapas de produção de alimentos, afim de evitar doenças transmitidas por 

alimentos. 

Sobre o controle de temperatura considerado aplicável  na pesquisa 

documental, e que na pesquisa ação pode ser observado somente nos equipamentos 

que possuíam termômetro, pode-se afirmar que, segundo a tabela 25,  53,33% dos 

termostatos das fritadeiras estavam quebrados ou não visíveis, o que significa risco 

para o consumidor.  De acordo com a resolução RDC 216 (2004), item 4.8.11:  

 

Os óleos e gorduras utilizados devem ser aquecidos a temperaturas 
não superiores a 180ºC (cento e oitenta graus Celsius), sendo substituídos 
imediatamente sempre que houver alteração evidente das características 
físico-químicas ou sensoriais, tais como aroma e sabor, e formação intensa 
de espuma e fumaça. 
 

Abreu et al (2016), afirma que é importante investir em equipamentos e na 

manutenção dos mesmos, pois são eles que vão manter as temperaturas dos 

alimentos durante os intervalos entre a cocção e a distribuição, inclusive termômetros 

para aferição da temperatura das refeições.   

A temperatura é o fator extrínseco de mais destaque no que se trata de 

crescimento de microrganismos, tornando-se imprescindível o conhecimento das 

temperaturas de segurança (GERMANO, 2015). Trindade et al. (2009), afirmam que 

é indispensável o monitoramento da temperatura em UANs (Unidade de Alimentação 

e Nutrição), principalmente por fornecerem alimentos à muitas pessoas. 

Na entrevista a  temperatura também foi mencionada, porém com menor 

ênfase. É um procedimento necessário e que, deve ser instituído nos quiosques por 

meio de capacitações que envolvam atividades práticas.   

Não foi possível acompanhar os processos de preparo pois os horários de 

aplicação da lista de verificação foram determinados pelo proprietário em horários de 

menor movimento. Assim sugere-se a complementação deste estudo com o 

acompanhamento dos processos de cocção incluindo os controles de temperatura, 

visto a sua importância para a garantia do controle de qualidade do lanche produzido 

neste tipo de estabelecimento.   
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Tabela 26.  Métodos da pesquisa – Distribuição -   Santos SP, 2018 

Métodos da 

Pesquisa 

DISTRIBUIÇÃO 

Pesquisa 
Documental 

Não aplicáveis: uso do balcão térmico e proibição de ornamentos na área de consumação e coleta 
de amostras  

Pesquisa Ação Não aplicáveis: uso do balcão térmico e proibição de ornamentos na área de consumação e coleta 
de amostras 
Pagamento das despesas:  53,33% se mostra não adequado 

Entrevista Os permissionários mencionaram como dificuldades:¨Mexer com dinheiro e alimento, ¨manusear 
dinheiro e alimentos¨.  

 

Como visto na Resolução RDC 216 (2004), após serem submetidos à cocção, 

os alimentos preparados devem ser mantidos em condições de tempo e de 

temperatura que não favoreçam a multiplicação microbiana. Fato que não se aplica, 

pois tanto os lanches como as porções são servidos aos clientes imediatamente após 

o preparo. Em consequência não existem equipamentos utilizados para a manutenção 

da temperatura dos alimentos servidos aos clientes, excetuando-se as bebidas como 

água, cervejas e refrigerantes que permanecem refrigeradas até o consumo.  

Sobre ornamentos e plantas o que existe nos quiosques é a paisagem local 

com árvores, flores e demais plantas, o que pode contribuir para a contaminação visto 

que pássaros variados e pombos são comuns no local .Não é possível afirmar se a 

ventilação é adequada, pois na praia venta muito e a areia se move com o vento, além 

das árvores que soltam folhas, portanto como são itens que não controláveis foram 

considerados como não aplicáveis. 

Quanto a coleta de amostras, na Portaria CVS 5 (2013) esse item é aplicável a 

empresas, restaurantes comerciais por quilo, bufê, cozinhas e restaurantes de 

escolas, creches, asilos, presídios e hospitais, excluem-se então os quiosques neste 

quesito. Portanto não aplicável.  Justifica-se, pois, o lanches e porções são servidos 

imediatamente após o preparo. No caso, a retirada de parte do sanduíche prejudicaria 

a sua aparência. Outro agravante seria a falta de espaço para o armazenamento de 

amostras 

Quanto ao pagamento das despesas, é feito a um colaborador específico, 

destinado somente ao recebimento, ou há um espaço no quiosque destinado ao caixa, 

que faz exclusivamente este tipo de serviço. Nos demais o recebimento é feito por 

quem estiver disponível e pode ser o tanto o manipulador de alimentos, quanto o 

proprietário. ¨  No caso, o garçom é considerado como manipulador, pois ele serve as 

mesas, porém também realiza a cobrança. O que significa risco de contaminação 
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cruzada, mesmo que ele não realize a manipulação direta, o contato mesmo que 

acidental com o alimento pós o contato com dinheiro pode causar uma contaminação 

cruzada. Na entrevista os permissionários mencionaram como dificuldades:¨Mexer 

com dinheiro e alimento, ¨manusear dinheiro e alimentos¨ , eles identificam o perigo 

da contaminação cruzada ao manipular dinheiro e alimentos. 

De acordo com Santos Júnior (2008), as áreas onde se realizam recebimento 

de dinheiro, cartões e outros meios para pagamento deve ser reservada em relação 

as áreas de manipulação e consumo, inclusive separadas com barreiras físicas. No 

caso a separação física não existe, devido ao pouco espaço existente. O que se faz é 

a determinação de um local específico, de modo geral na entrada do quiosque. Nesse 

quesito manter um colaborador só para fazer o recebimento é a solução. Deve-se a 

cada capacitação, salientar a importância da lavagem de mãos, pois nem todo 

quiosque dispõe de funcionário específico para a função. Para esse procedimento se 

faz necessário um treinamento com a discussão e propostas cuja implantação seja 

possível e onde cada quiosque possa resolver da melhor maneira considerando a 

estrutura física e os recursos humanos disponíveis.  

Sobre o transporte: Conforme Santos Júnior (2008 p.98), ¨o transporte de 

produtos com exigência de temperatura deve ser feito em embalagens térmicas, afim 

de favorecer a manutenção da temperatura ideal¨. No caso do transporte em 

embalagens térmicas é importante que o tempo entre o acondicionamento e a entrega 

não ultrapasse duas horas¨.  No caso o transporte é realizado em embalagens de 

isopor e entregue nas redondezas do quiosque (bairros próximos), o tempo é 

favorecido pela moto, mas a temperatura não é garantida nesse tipo de embalagem, 

até porque, não há controle de temperatura que evidencie a manutenção da 

temperatura de segurança. O transporte em motos é terceirizado e o motociclista 

responsável muda frequentemente, o que dificulta a implementação desta prática. 

Desse modo a sugestão é que essa prática seja suprimida nos quiosques, uma vez 

que nesse estudo apenas 20% faz a entrega de lanches.  
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Tabela 27.  Métodos da pesquisa – Procedimentos de Higienização -   Santos SP, 2018 

Métodos da 

Pesquisa 

PROCEDIMENTOS DE HIGIENIZAÇÃO 

Pesquisa 
Documental 

Todos os procedimentos são aplicáveis 

Pesquisa 
Ação 

Procedimentos de Higienização e instalações 46,67% não adequados 
Produtos saneantes 66,67 não adequados 
Funcionários capacitados para o uso de Equipamentos de proteção Individual ( EPI) 
80% não adequados 

Entrevista ¨Limpeza vem em primeiro lugar¨, 
¨Não entendo muito, mas sei que se mantermos uma boa higienização e seguirmos 
os manuais, certeza que amenizamos os riscos¨. 

 

Na tabela  27, 46,67% dos procedimentos de higienização não seguem as 

etapas obrigatórias constantes na Portaria CVS5(2013). o que se deve principalmente 

ao uso de desinfetante com perfume nas bancadas e mesas (não é permitido na 

legislação), além da mistura de produtos, que muitas vezes é feita por eles, na 

tentativa de reduzir o tempo do processo de higienização.  

A higienização do ponto de vista conceitual divide-se em duas etapas 
distintas: a limpeza e a desinfecção. Na limpeza objetiva-se a remoção dos 
resíduos orgânicos e minerais – proteínas, gorduras e sais minerais, 
sujidades de um modo geral.  Na desinfecção procura-se eliminar os micro-
organismos patogênicos e reduzir o número de saprófitas ou alteradores a 
quantidades insignificantes – nível de segurança¨. Pode-se considerar a 
higienização eficiente como o resultado da interrelação das energias química, 
mecânica e térmica, além do tempo de duração do procedimento. 
(GERMANO, 2015, p.654)  

 

Na entrevista reconhecem que o processo de limpeza e higienização são 

importantes e que os Manuais devem ser seguidos. 

Quanto  à rotulagem e armazenamento dos produtos saneantes, em 66,67% 

dos estabelecimentos foi constatado a presença de produtos não rotulados que são 

fornecidos na troca com o óleo usado. 

 Apenas 20% usam equipamentos de proteção individual (EPI). De acordo com 

Abreu et al (2016), o Ministério do Trabalho, por meio da NR-6 obriga a empresa a 

fornecer os EPIs aos empregados gratuitamente. Ao trabalhador cabe a utilização do 

recurso.  

 

Segundo Santos Júnior (2008), a escolha dos princípios ativos a serem 

utilizados nas atividades de higienização deve considerar que o produto:  tenha 

registro no Ministério da Saúde, autorizado para uso em estabelecimentos que 
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manipulam alimentos, que seja atóxico, de manuseio e uso fáceis, não poluente e 

biodegradável, além de outros quesitos. No caso, o uso de produtos sem registro no 

Ministério da Saúde, expõe o manipulador, que pode desenvolver alergias e ter outros 

problemas de pele ao manusear os produtos, pois no caso, não há químico 

responsável pelos produtos utilizados. A sugestão é que seja incluído nos programas 

de treinamento aulas teóricas e  práticas, que abordem o estudo da rotulagem dos 

produtos saneantes, bem como a sua utilização correta, além dos  responsáveis,  no 

sentido de não aceitar a troca do óleo usado por produtos de limpeza, afim de evitar 

o comprometimento da eficácia dos processos de higienização e principalmente para 

a manutenção da saúde do manipulador. 

 

Tabela 28.  Métodos da pesquisa – Suporte Operacional -   Santos SP, 2018 

Métodos da 

pesquisa 

Suporte Operacional (abastecimento de água, esgotamento sanitário,  gás, controle integrado de 

pragas e vetores urbanos e materiais recicláveis e resíduos sólidos ) 

Pesquisa 
Documental 

Itens não aplicáveis: 
A área para armazenamento de botijões de gás liquefeito de petróleo deve ser instalada em local 
ventilado, protegido da passagem ou entrada de pessoas estranhas e atender ao disposto em legislação  
O lixo não deve sair da cozinha pelo mesmo local onde entram as matérias primas e nessa 
impossibilidade, determinar horários diferentes para cada atividade. 
Vapor 100% não aplicável. 
Itens aplicáveis: abastecimento de água, controle Integrado de pragas e esgotamento sanitário. 

Pesquisa Ação Gelo: 16,67 não conforme. 
Vapor: 100% não aplicável] 
Acondicionamento do Lixo: 20% não conforme. 
Gás: 100% não aplicável. 
Em conformidade: abastecimento de água, controle integrado de pragas e esgotamento sanitário 

Entrevista Itens não mencionados 
 

 

No Art. 74 da Portaria CVS5 (2013), o único item não aplicável, diz respeito ao 

lixo, que não deve sair da cozinha pelo mesmo local onde entram as matérias primas 

e nessa impossibilidade, determinar horários diferentes para cada atividade.. Os 

contentores ficam normalmente na porta de entrada do quiosque. Na pesquisa ação,  

20% dos quiosques estão inadequados, pois os contentores estavam destampados. 

No caso dos quiosques há apenas uma entrada e não há como acumular o lixo 

internamente afim de esperar o melhor horário para a sua retirada.  Sugere-se neste 

caso horários para a retirada do lixo e que os contentores sejam permaneçam 

fechados durante todo o tempo, acionados por pedal, quando necessário.  
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O gás foi considerado 100% não aplicável, pois após a reforma foi instalado o 

gás encanado, não necessitando mais de local ventilado e protegido para 

armazenamento (botijões de gás).   

Sobre o vapor tanto na pesquisa documental quanto na pesquisa ação foi 

considerado não aplicável, pois não existe equipamento para a produção de vapor no 

quiosque, 

Para o gelo, que estava sem a devida identificação,  é preciso que o proprietário 

preste atenção na compra e acompanhe a qualidade do produto por meio de 

fornecedores idôneos e a rotulagem completa do produto.  

O abastecimento de água foi considerado aplicável na pesquisa documental e 

100% conforme na pesquisa ação, pois a água é tratada e abastecida pela SABESP.  

Segundo a OPAS (2006, p 19) 

Deve estar disponível um abastecimento suficiente de água potável, 
com instalações apropriadas para seu armazenamento, distribuição e 
controle de temperatura, a fim de garantir, sempre que necessário, a 
segurança e a adequação dos alimentos. A água potável deve atender ao 
especificado na última edição das Diretrizes para a Qualidade de Água 
Potável, da OMS, ou então apresentar padrão com qualidade superior.  

 

O lixo e a gordura são os principais problemas que afetam o sistema de coleta 

de esgoto e, o   fato da legislação ter aplicabilidade neste item, é fator importante e, 

se cumprido pelos permissionários, as condições do meio ambiente praiano serão 

mantidas limpas e livres de contaminação química trazida pelo derramamento de óleo 

nas pias e da contaminação biológica trazida por pragas diversas e por 

microrganismos.  

Sobre o Controle integrado de vetores e pragas urbanas, Toda a legislação é 

aplicável bem como está conforme de acordo com a pesquisa ação. De acordo com a 

OPAS (2006), as pragas são uma séria ameaça à segurança e adequação dos 

alimentos. As infestações por podem ocorrer em locais que favoreçam a proliferação 

e onde haja disponibilidade de alimentos. As boas práticas de higiene devem ser 

empregadas para evitar a formação de um ambiente propício às pragas. Os 

estabelecimentos e as áreas adjacentes devem ser examinados periodicamente para 

verificar evidência de infestação. 

As infestações de pragas devem ser controladas imediatamente e sem prejuízo 

da segurança ou da adequação dos alimentos. Os tratamentos com produtos 

químicos, físicos ou agentes biológicos devem ser realizados de maneira que não 
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representem ameaça para a segurança ou adequação dos alimentos. (OPAS, 2006, 

p. 26). 

Na legislação é obrigatório esse tipo de controle e deve ser realizado por 

empresa especializada nos processos de desinsetização e desratização.  

A ressalva que se faz é que, na praia existem pragas como os insetos, 

roedores, aves (pombos) e outras. Nesse quesito, mesmo que o quiosque tenha o 

controle de pragas, todo cuidado deve ser intensificado, face ao meio ambiente em 

que fica exposto. 

A área de processamento deve ser subdividida nas unidades 
operacionais de preparos prévios, cocção e expedição das preparações. Com 
exceção da higienização dos utensílios, não é necessário que esta seja feita 
através de paredes completas. Isto porque a construção de paredes, além de 
elevar o custo da implantação do projeto, poderá prejudicar a iluminação e 
ventilação. (TEIXEIRA, 2004, p. 94)  

 

No caso da praia o perigo é constante, sendo favorecido pelos próprios clientes 

que alimentam os pombos. Mesmo com boas práticas de higiene que devem ser 

empregadas para evitar a formação de um ambiente propício às pragas, o combate é 

difícil,  por isso deve ocorrer com regularidade e monitoramento de empresa 

especializada, o que pode minimizar a probabilidade de infestação 

 

Tabela 29.  Métodos da pesquisa – Localização, instalações e equipamentos -   Santos SP, 2018 

Métodos da 
Pesquisa 
 

Localização, instalações, equipamentos  (Portas, janelas e piso, ventilação e iluminação,  
Instalações sanitárias e vestiários , utensílios e móveis). 

Pesquisa 
Documental 

Itens não aplicáveis: 
área externa livre de focos de insalubridade, animais, poeira, vetores e pragas urbanas 
Separação que deve existir entre as diferentes atividades por meios físicos ou, por outros meios eficazes 
de forma a evitar a contaminação cruzada 
No que se refere a inexistência de uma pia exclusiva como menciona a legislação há 100% de 
inaplicabilidade 
Câmaras frigoríficas, portas e janelas e ventilação são itens não aplicáveis 
Quanto aos sanitários e vestiários: Todos os itens constantes nas legislações são aplicáveis.  

Pesquisa 
Ação 

Itens não aplicáveis:  
Área externa livre de focos de insalubridade: 100% não aplicável  
Barreiras físicas : 100% não aplicável; Pia exclusiva para lavagem de mãos:  100% não conforme 
Lavagem de materiais de limpeza: 60% dos casos a operação é realizada fora do quiosque, com a 
utilização de baldes. Já em 40% deles se usa a mesma pia, onde se lavam utensílios. 
Uso de câmaras frigoríficas:100% não aplicável.  
Portas e janelas foram consideradas como itens não aplicáveis,  
Quanto aos sanitários e vestiários; foi considerado 100% não aplicável pois, não há vestiários  nem 
banheiros exclusivos para os funcionários do quiosque. 
Ventilação: 100% inadequado. 

Entrevista A contaminação cruzada é conhecida dos permissionários, e que eles têm dificuldade para a manutenção 
dos procedimentos que a previnem, como por exemplo a lavagem de mãos entre as diversas tarefas que 
cumprem durante a rotina de trabalho, uma vez que não há pia específica para a realização de um processo 
criterioso de lavagem. Observa-se que os manipuladores reconhecem a importância da lavagem das mãos 
e acreditam que é um processo que previne as doenças. 
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De acordo com a tabela 29, a área externa deve ser livre de focos de 

insalubridade, foi considerado um item não aplicável tanto para a pesquisa 

documental, quanto para a pesquisa ação, devido ao local onde os quiosques se 

encontram.  

No que se refere as instalações, na pesquisa documental o item não aplicável 

diz respeito a barreiras físicas que devem existir entre as diversas operações, o que 

é inviável devido a sua própria estrutura. Na pesquisa ação houve a confirmação da 

não aplicabilidade, agravada pelo fato da ausência de uma pia exclusiva para a 

lavagem de mãos. 

 As mãos podem veicular grande carga bacteriana se não higienizadas 

adequadamente. Entre os microrganismos mais importantes para a ocorrência de DTA 

estão a Escherichia coli, indicador de contaminação fecal, Staphylococcus aureus, 

indicador de contaminação orofaríngeo e Bacillus cereus, indicador de contaminação 

ambiental. Esses microrganismos são considerados bons indicadores de má higiene, 

pois são erradicados após a correta higiene das mãos (SILVA JÙNIOR, 2008) 

Os colaboradores lavam as mãos na única pia existente no local, o que 

corrobora para a contaminação cruzada entre os produtos destinados a higiene das 

mãos e utensílios (químicos) e os alimentos que serão manipulados no mesmo local. 

Sugere-se que a colocação do sabonete bactericida fique em local abaixo da pia, de 

modo a evitar a contaminação cruzada.  

Na entrevista os permissionários mencionaram que os procedimentos que 

evitam a contaminação cruzada previnem as doenças, mas são difíceis de serem 

mantidos pela equipe. Há que se ter uma cobrança maior dos procedimentos que 

devem ser instituídos no quiosque,  por parte de gerentes e proprietários, pois os 

colaboradores reconhecem a importância da prevenção, porém não implementam as 

ações necessárias em sua prática.  

 Sobre um local exclusivo para a higienização dos materiais de limpeza, não foi 

previsto e mais uma vez observa-se o risco de contaminação cruzada, agora 

envolvendo perigos químicos.  

Quanto aos sanitários, são os mesmos destinados aos clientes dos quiosques. 

São públicos e sua manutenção é de responsabilidade da prefeitura de Santos. No 

quesito vestiário constante no art. 94 da Portaria CVS 5 (2013) não é aplicável, uma 

vez que não há vestiários para os funcionários do quiosque. Segundo os 

permissionários, utilizam o espaço destinado aos sanitários dos clientes para se 
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trocarem ou, já se apresentam uniformizados. As instalações dos vestiários, segundo 

Teixeira (2004), deveriam ter armários para a guarda de roupa e materiais de higiene.   

Sobre a  ventilação, ela é  natural o que pode veicular areia, pó e demais 

contaminantes trazidos pelo vento. Dessa forma esse item está 100% inadequado. 

Porém o mesmo quesito fala da existência da coifa com exaustores o que é 100% 

adequado em todos os quiosques, sendo que o equipamento fica acima da fritadeira 

e da chapa de grelhagem 

  

Manual de boas práticas e procedimentos operacionais padronizados 

 

Na pesquisa documental observa-se que a exigência é 100% aplicável. Na 

pesquisa ação, 60% dos quiosques apresentaram o Manual de Boas Práticas com a 

descrição dos Procedimentos Operacionais Padronizados, todos elaborados por 

nutricionistas. Na entrevista os permissionários relataram sobre a importância do 

cumprimento das instruções do Manual de Boas Práticas e reconhecem que as 

normas previnem doenças, porém existem dificuldades para a implementação do 

Manual,  como por exemplo o a falta de tempo para a orientação dos funcionários e o 

excesso de horas de trabalho. De acordo com Santos Júnior (2008):  ¨ todos os 

documentos do programa de boas práticas devem ser elaborados com base nas 

observações realizadas in loco e devem descrever fielmente as condições de 

manutenção da qualidade segurança na manipulação e preparo de alimentos no 

estabelecimento¨. 

 

6.1. Legislações que fazem a regulação da comida de rua   

  

No município de São Paulo, os alimentos autorizados a serem comercializados 

por cada categoria são definidos pelo Decreto nº 55.085, de 6 de maio de 2014, que 

regulamenta a lei nº 15.947, de 26 de dezembro de 2013, que dispõe sobre as regras 

para comercialização de alimentos em vias e áreas públicas - comida de rua. 

Para fins deste decreto, consideram-se: 

 

I - produto ou alimento perecível: produto alimentício, "in natura", semi-
preparado, industrializado ou preparado pronto para o consumo que, pela sua 
natureza ou composição, necessita de condições especiais de temperatura 
para sua conservação (refrigeração, congelamento ou aquecimento), tais 
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como bebidas e alimentos à base de leite, produtos lácteos, ovos, carne, 
aves, pescados, mariscos ou outros ingredientes; 
II - produto ou alimento não perecível: produto alimentício que, pela sua 
natureza e composição, pode ser mantido em temperatura ambiente até seu 
consumo e não necessita de condições especiais de conservação 
(refrigeração, congelamento ou aquecimento), desde que observadas as 
condições de conservação e armazenamento adequadas, as características 
intrínsecas dos alimentos e bebidas e o tempo de vida útil e o prazo de 
validade. 
 
 

De acordo com o decreto que regulamenta a lei municipal os permissionários 

do município de São Paulo,  podem comercializar tantos alimentos perecíveis, que 

tem maior risco de contaminação, quanto aqueles alimentos não perecíveis, cuja 

durabilidade é maior e o risco de contaminação é menor.  

Tanto para perecíveis quanto para não perecíveis, conforme estabelecido na 

lei municipal  Nº 15.947 (2013) em seu  Art. 47.: ¨O armazenamento, transporte, 

manipulação e venda de alimentos deverá observar as legislações sanitárias vigentes 

no âmbito federal, estadual e municipal¨.  Sobre a fiscalização dessas normas 

estabelecidas, estabelece em seu artigo 42 que:  

 
A fiscalização das normas higiênico-sanitárias e a apuração das infrações de 
natureza sanitária serão exercidas pela Coordenação de Vigilância em Saúde 
- COVISA e pelas Supervisões de Vigilância em Saúde - SUVIS, com base 
nas disposições do Código Sanitário do Município, podendo incidir sobre o 
equipamento utilizado para o exercício do comércio e sobre o 
estabelecimento usado pelo permissionário para preparação ou manipulação 
do alimento a ser comercializado em vias e áreas públicas. 
 

Pode-se dizer a partir do exposto que, em São Paulo pode-se comercializar 

alimentos perecíveis e não perecíveis, desde que obedecidas as legislações no 

âmbito municipal, estadual e federal. O órgão fiscalizador é a COVISA e, quem que 

realiza as supervisões é a SUVIS ( Supervisões em Vigilância em Saúde). 

Assim como no município de São Paulo, em Salvador é permitido o comércio 

de Produto ou Alimento perecível e não perecível. A redação da lei no que se refere a 

este quesito é idêntica nos municípios em questão. 

Em Salvador , Decreto nº 26.849 (2015), se acrescentam as fases de: ¨Pré-

preparo ( todas as etapas que antecedem a finalização na preparação do alimento) e 

Finalização ( ato de fracionar, temperar, aquecer, fritar, assar, grelhar, montar e 

decorar o alimento pré-preparado)¨ constantes nos itens VII e VIII.  

Sobre os quesitos de Higiene, em Salvador observa-se maior especificidade 

que em São Paulo, como pode ser observado nos quesitos abaixo:  
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I - "A": possuir espaço suficiente para o recebimento de alimentos pré- 
preparados, pias exclusivas para higienização de mãos, equipamentos para 
manutenção de temperatura até o momento da distribuição, pia de apoio e 
lavagem de utensílios, podendo sob a avaliação da autoridade sanitária 
exercer atividade de restaurante; 
II - "B" e "D": ter pia com água potável para exercer a atividade de lanchonete 
ou comercializar alimentos observando critérios de risco sob avaliação da 
autoridade sanitária. 
Art. 9º Os equipamentos deverão ter como fonte de energia as modalidades 
elétrica e excepcionalmente Gás Liquefeito de Petróleo GLP, condicionado 
neste caso, à apresentação de laudo de segurança assinado por profissional 
competente e legalmente habilitado. 
Art. 11 Os equipamentos deverão ser higienizados no final do expediente e 
sempre que se fizer necessário. 
Art. 12 Todos os equipamentos deverão ter depósito de captação dos 
resíduos líquidos e sólidos gerados para posterior descarte de acordo com a 
legislação em vigor. 
 
Parágrafo único. Os reservatórios deverão ser instalados de forma a permitir 
sua higienização constante. 
 

Idêntico ao  município de São Paulo, sobre os alimentos comercializados em 

vias públicas, em seu artigo 15 determina que poderão ser comercializados nos 

logradouros públicos alimentos preparados ou industrializados prontos para consumo, 

sejam estes produtos perecíveis ou não perecíveis e que o armazenamento, o 

transporte, a manipulação e a venda de alimentos deverão observar as legislações 

sanitárias vigentes no âmbito federal, estadual e municipal. 

 

Segundo o Decreto nº 26.849 (2015), em seu  Art. 16, é vedado o pré-preparo 

de alimentos em logradouros públicos. Estabelece ainda:  

§ 1º Os locais de pré-preparo deverão estar licenciadas Secretaria Municipal 
de Saúde, através da Subcoordenadoria de Vigilância Sanitária - VISA. 
 
§ 2º Todos os insumos, ingredientes e produtos prontos para consumo devem 
atender as normas legais vigentes. 

 

Comentando as normas referentes a etapa de pré preparo na cidade de 

Salvador, o fato dos trabalhadores realizarem a etapa de pré preparo em outros locais, 

diminui o risco de contaminação, uma vez que essa etapa não será realizada sob as 

condições existentes em um ambiente de ¨rua¨, e o fato do local de pré preparo ser 

licenciado, também o coloca sob a supervisão da vigilância sanitária, fato que 

corrobora para a melhoria da qualidade do produto oferecido.  

Em seu artigo 29,  para certificar a regularidade do equipamento adaptado 

através de Vistoria e análise dos documentos. verificará: 

I - Os fluxos operacionais na produção de alimentos; 
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II - Os aspectos higiênico-sanitários e hidráulicos, exaustão, iluminação, 
presença de extintores e reservatórios, através do projeto arquitetônico e 
vistoria do veículo; 
III - A adequação do equipamento quanto às normas sanitárias e de 
segurança do alimento que serão comercializados; 
IV - A qualidade técnica da proposta incluindo segurança do alimento, 
presença ou não de responsável técnico, quantidade estimada de alimentos 
a serem comercializados, fluxo operacional, estrutura física e equipamentos; 
V - A adequação do equipamento quanto às normas sanitárias e de 

segurança do alimento, tendo em vista os alimentos comercializados. 
 

Observa-se na legislação da cidade de Salvador - BA, que a legislação traz 

mais informações sobre a manipulação de alimentos e a grande diferença está nas 

etapas de pré-preparo, que não pode ser realizada no equipamento, fato que é 

permitido em São Paulo e em Santos, visto que não se mencionou na pesquisa 

documental, nem na legislação municipal.  

Depois de obter a licença, em Salvador, de acordo com o artigo 30, o 

interessado poderá protocolar requerimento junto à Secretaria Municipal de Ordem 

Pública, para análise de viabilidade de uso do logradouro público, anexando os 

documentos do Anexo IV, para emissão do TPU, que observará os seguintes 

aspectos: 

 

I - Análise das fontes de contaminação direta (bueiros, lixo, 
instalações sanitárias); 
II - A existência de espaço físico adequado e seguro para 
receber o equipamento e consumidores, além de todas as 
observâncias quanto às regras de uso e ocupação do solo e as 
normas de acessibilidade. 
Art. 32 Outros documentos poderão ser solicitados no momento 
da inspeção, observada a categoria do equipamento, a exemplo 
de certificados atualizados de realização de serviços de controle 
de pragas urbanas (desinsetização, desratização, 
descupinização) do estabelecimento e de higienização dos 
reservatórios de água potável, registros de controle de 
temperatura dos equipamentos e alimentos, atestados de saúde 
e exames dos manipuladores de alimentos, manual de boas 
práticas e Procedimentos Operacionais Padrão - POP, contrato 
de destinação de resíduos oleosos, certificado de realização de 
curso de boas práticas de manipulação de alimentos. 

 

Observa-se que,  assim como no município de São Paulo e também em Santos, 

há a exigência do Curso de Boas Práticas de Manipulação de Alimentos. Porém há a 

especificidade de outros documentos importantes para a regulamentação, como o 

Manual de Boas Práticas e Procedimentos Operacionais padronizados e todos os 
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demais citados. tornando o documento mais completo em todos os quesitos 

analisados.  

Nota-se no artigo 50 da Legislação da cidade de Salvador – Ba, que todos os 

itens, mencionados na Portaria CVS5(2013) e também na RDC 216(2004) foram 

comuns ao artigo 50, exceto o parágrafo único, que exige 20 horas-aula na primeira 

capacitação e oito horas anualmente com os temas previstos na RDC 216(2004). 

Além disso permite os cursos EAD emitidos pela ANVISA e por Instituições 

reconhecidas pelo MEC. Comparando esses dados com o que acontece em Santos, 

temos um Curso com a carga horária de 10 horas realizado a cada três anos, 

estabelecendo uma frequência muito grande entre os cursos, o que colabora para o 

esquecimento daquilo que foi aprendido. É preciso considerar também que o conteúdo 

a ser ministrado é grande, considerando o tempo de 10 horas. Sem dúvida o município 

de Salvador apresenta uma estratégia para a aprendizagem mais efetiva que o 

município de Santos. Quanto à forma EAD, ela impossibilita a realização de aulas 

práticas, o que, neste estudo seria um fator preponderante para o aprendizado dos 

manipuladores de alimentos. Uma sugestão a ser considerada visto a grande 

diversidade de preparações oferecidas seriam aulas práticas, considerando os 

cardápios e os demais processos existentes na rotina de trabalho do permissionário.  

Quanto à fiscalização, em Santos, ela não é realizada pela Vigilância Sanitária, 

como nos municípios de São Paulo e Salvador, sendo de responsabilidade da Seção 

de Fiscalização de Feiras Comerciais, Quiosques e Bancas de Jornal. Analisando 

essa informação é possível questionar e dizer porque em Santos a fiscalização não é  

realizada pela Vigilância Sanitária? É sabido que a  Vigilância Sanitária de alimentos 

tem como principal atribuição a  fiscalização de locais que produzem, transportem e 

comercializam alimentos com vistas a promover as boas práticas na produção e 

manipulação de alimentos que possibilitem minimizar ou eliminar os potenciais riscos 

que esses produtos e serviços podem causar ao consumidor. Dentre as principais 

atividades podemos destacar a fiscalização para liberação de licença sanitária; o 

atendimento a denúncias; a  investigação de surtos alimentares a coleta de alimentos 

e as atividades executivas entre outras. Desse modo sugere-se que a fiscalização em 

Santos seja de responsabilidade da Vigilância Sanitária.  
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7 CONCLUSÃO 

 

 

O principal objetivo deste estudo foi uma revisão da legislação. Constatou-se 

que o Código de Posturas (1968), documento principal que regula as atividades dos 

quiosques de Santos,  não contém todas as informações para que os processos de 

produção do alimento sejam seguras e que a Resolução RDC 216(2004) e a Portaria 

CVS 5 (2013), podem ser utilizadas para a complementação com algumas ressalvas, 

quando se trata de analisar as condições higiênico sanitárias desses tipo de 

estabelecimento.  A legislação deve ser específica e criada para cada segmento, 

considerando as características locais.  

Na pesquisa ação, a aplicação do check list de verificação possibilitou a análise 

das condições ambientais que foram consideradas de risco, devido ao ambiente 

praiano, onde a areia, o vento, a presença de pragas possibilita a contaminação do 

alimento. O fato é agravado, pois o quiosque é um estabelecimento aberto por todos 

os lados. Para a redução do risco de contaminação, seria pertinente  repensar o tipo 

de estrutura, para outra que tenha proteção maior contra as intempéries do tempo 

como o vento, areia.  

 Sobre os sanitários, vestiários e pias exclusivas para a higiene das mãos, não 

foram incluídas no projeto inaugurado 2012. Ainda se torna mais grave porque os 

banheiros ocasionalmente têm sabonete e papel para enxugar as mãos Esse fato 

contribui significativamente para o risco de contaminação cruzada. Sugere-se maior 

atenção por parte do município do sentido de manter sanitários abastecidos e 

ambiente limpo.  

Sobre as etapas de produção do alimento um dos maiores agravantes foi a falta 

de espaço para o armazenamento e, embora a compra seja realizada em pequenos 

intervalos, o cuidado nesse quesito é primordial. Na distribuição o recebimento de 

dinheiro por aqueles colaboradores que também manipulam alimentos, também 

representa risco de contaminação cruzada. Foi observado na aplicação da lista de 

verificação que a maioria dos quiosques (60%) tem o Manual de Boas Práticas. Nesse 

quesito a maioria dos quiosques apresentaram  o Manual de Boas Práticas. Sendo 

esse documento uma descrição detalhada dos procedimentos a serem seguidos, 

sugere-se que, todo o treinamento efetuado para os quiosques deve ter como 

premissa o uso do Manual para que haja o aprendizado de todas as normas que estão 
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constantes no mesmo, de forma a auxiliar os permissionários na implementação das 

normas em sua rotina de trabalho. Por outro lado, há que se ter uma cobrança maior 

dos procedimentos que devem ser instituídos no quiosque,  por parte de gerentes e 

proprietários, de modo que a equipe esteja envolvida e engajada na manutenção de 

procedimentos que garantam a saúde de colaboradores e clientes do local.  

Um dos objetivos do estudo foi verificar o conhecimento dos manipuladores 

quanto à prevenção de doenças transmitidas por alimentos. Pertinente observar sobre 

a educação deste permissionário que ele detém os conhecimentos principais das 

atitudes que devem ser tomadas para a prevenção das doenças, há o reconhecimento 

do risco de contaminação cruzada por proprietários e manipuladores , a importância 

da higiene das mãos e da higienização dos alimentos foi enfatizada por eles, porém, 

na prática, as atitudes não se confirmaram em alguns quesitos que foram avaliados. 

Confirma-se que, deve-se ter um esforço tanto do município, no que se refere a 

educação dos permissionários, quando dos próprios gerentes e proprietários, para 

que as normas sejam valorizadas e que se tornem uma rotina. Outra providência 

necessária seria que, a responsabilidade da fiscalização fosse exercida pela  Agência 

Nacional da Vigilância Sanitária, visto a sua reconhecida atuação e competência na 

realização de inspeções e ações educativas.  

Como produto deste estudo, foi realizado o Curso de Higiene e Manipulação 

em uma escola técnica localizada na praia, de modo a facilitar o acesso dos 

permissionários e proporcionar a sua prática em laboratórios, além de envolver 

alunos, que tiveram a oportunidade de atuar como auxiliares docentes e aplicar todo 

o seu conhecimento. A parceria possibilitou um momento de avaliação de práticas e 

a discussão da legislação, de modo a torna-los cada vez mais informados e 

conscientes da importância do seu trabalho e um modo de fomentar a educação 

permanente em saúde para esse trabalhador.  

Porém, muito ainda é necessário para a adequação da comida de rua às 

normas de higiene, de modo a manter, nesse caso, um lanche totalmente seguro para 

a população. A legislação atual precisa ser adequada aos permissionários, que não 

são mais ambulantes, e tem características próprias nos serviços que prestam a 

comunidade bem como no atendimento de suas necessidades como gestores e  

manipuladores de alimentos. 

 Estudos devem ser feitos por equipes multidisciplinares envolvendo, 

arquitetos, nutricionistas e especialistas em meio ambiente, de modo que, futuramente 
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o ambiente seja adequado para o desenvolvimento das boas práticas e que a 

educação permanente em saúde seja uma constante,  fazendo parte do cotidiano 

desses trabalhadores.  
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APÊNDICES 

 

APÊNDICE A – Consentimento livre e esclarecido 

 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

 

PROJETO: ¨ LANCHE SEGURO: Parâmetros para a higiene e manipulação 

de alimentos nos quiosques da praia de Santos SP¨ 

 

Prezado participante 

 

Você está sendo convidado a participar de um estudo que será realizado pela 

pesquisadora Prof. Marisa de Moraes Vilela Szabo, aluna do curso de Mestrado 

Profissional da Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP), sob orientação da 

Profa. Dra. Ana Maria de Souza Pinto. Trata-se da pesquisa intitulada: ¨ LANCHE 

SEGURO: Parâmetros para a higiene e manipulação de alimentos nos 

quiosques da praia de Santos SP¨.  

O estudo inicia-se com uma análise da legislação que será feita durante o 

Curso de Higiene e manipulação de alimentos.  Suas dificuldades e sugestões sobre 

a legislação são importantes e serão também coletadas durante a capacitação. Após 

o curso será feita uma avaliação das condições higiênico-sanitárias, de modo a 

reconhecerem as não conformidades e uma breve entrevista para avaliar a sua 

aprendizagem.     Todos os procedimentos serão realizados a fim de verificar a 

influência da educação em saúde no desenvolvimento das boas práticas. 

O método utilizado para o estudo será pesquisa-ação com características 

quantitativa e qualitativa por meio de informações colhidas nos quiosques e por meio 

de pesquisa documental (legislação específica sobre manipulação e comida de rua). 

Pretende-se após a análise dos resultados, propor a adoção de um guia para 

o segmento, de modo a colaborar para o desenvolvimento das boas práticas na 

manipulação de alimentos nos quiosques. 

 

O nome do proprietário, do quiosque e dos manipuladores de alimentos serão 

mantidos em segredo. As informações que colheremos durante a aplicação da lista 
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de verificação e no curso de higiene e manipulação não serão identificados como 

sendo de seu estabelecimento. Os registros, (entrevistas, fotografias, gravações), 

entretanto, estarão disponíveis para uso da pesquisa e para a produção de artigos 

científicos. 

Sua participação neste estudo é voluntária e mesmo que decida participar, 

você tem plena liberdade para solicitar, a qualquer momento, a retirada do 

consentimento neste estudo. 

Você pode e deve fazer todas as perguntas que julgar necessárias antes de 

concordar em participar do estudo, assim como a qualquer momento durante a nossa 

conversa. Além disso, você será mantido atualizado sobre os resultados que sejam 

do conhecimento das pesquisadoras.  

Em qualquer etapa do estudo, você terá acesso ao profissional responsável 

pela pesquisa para esclarecimento de eventuais dúvidas. A pesquisadora Marisa. De 

Moraes Vilela Szabo pode ser encontrada por contato telefônico, tel. 9 9111 5083, no 

horário das 13:00 à 22:00 hs. e no e-mail: marisaszabo@gmail.com. 

Se você tiver alguma consideração ou dúvida sobre a ética da pesquisa, entre 

em contato com o Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) – Rua Botucatu, 572, cg. 14, 

São Paulo/SP tel. 11.5576.4564. 

Acredito ter sido suficientemente informado a respeito das informações que li 

ou que foram lidas para mim, descrevendo o estudo: ¨ LANCHE SEGURO:  

Parâmetros para a higiene e manipulação de alimentos nos quiosques da praia 

de Santos SP.”.   

 

Preencha abaixo apenas o campo que represente a sua opinião sobre a 

participação: 

 

 

Concordo voluntariamente em participar deste estudo e poderei retirar o meu 

consentimento a qualquer momento, antes ou durante o mesmo.  

Declaro que recebi uma via original ficando a outra via original e idêntica com 

a pesquisadora responsável. 
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Nome dos participantes: 

 

Proprietário:____________________________________________________ 

Assinatura: __________________________Data:______/_______/_______  

 

Manipulador de Alimentos_______________________________________ 

Assinatura: ___________________________Data:______/_______/_______  

 

 

Estabelecimento:______________________________________________ 

 

Declaro que obtive de forma apropriada e voluntária o Consentimento Livre e 

Esclarecido deste entrevistado para a participação neste estudo. 

 

Marisa de Moraes Vilela Szabo. 

Assinatura:____________________________Data:______/_______/_______  
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APÊNDICE B - Carta de autorização Etec Dona Escolástica Rosa 

 

CARTA DE AUTORIZAÇÃO 

 

Prezada Diretora da Etec Dona Escolástica Rosa 

Prof. Ieda Aparecida de Jesus Couto Estácio 

Serve a presente para solicitar sua autorização para a coleta de dados do 

projeto intitulado: LANCHE SEGURO: Parâmetros para a higiene e manipulação 

de alimentos nos quiosques da praia de Santos SP, da pesquisadora Marisa de 

Moraes Vilela Szabo, aluna do curso de Mestrado Profissional da Universidade 

Federal de São Paulo (UNIFESP), sob orientação da Profa. Dra. Ana Maria de Souza 

Pinto 

Como parte do projeto de pesquisa está previsto a realização do curso de 

higiene e manipulação de alimentos para os permissionários em quiosques do 

munícipio de Santos. Durante o curso serão coletadas as sugestões dos 

permissionários sobre a legislação que regulamenta a produção de alimentos. O curso 

tem 10 horas de duração e será realizado em dois dias no período da manhã, 

provavelmente ao final do mês de julho ou início do mês de agosto, segundo a 

disponibilidade dos permissionários. Assim que as inscrições forem confirmadas a 

escola será avisada.  

Será permitida a participação dos alunos do Curso de Nutrição e Dietética para 

o apoio durante o curso, desde que selecionados e orientados pela pesquisadora. A 

iniciativa se dá para que os alunos acompanhem o curso de modo a agregar 

conhecimentos aliados à prática em higiene e manipulação.  

Não há despesas para o estabelecimento em qualquer fase do estudo. Os 

registros, (entrevistas, fotografias, gravações) ficarão disponíveis para uso da 

pesquisa e para a produção de artigos científicos.  

Gostaríamos de informar que o caráter ético desta pesquisa assegura a 

preservação da identidade das pessoas participantes 
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De acordo 
 
 
 
 

Ieda Aparecida de Jesus Couto Estácio           Assinatura                  Data 
 
 
 
 
 

Marisa de Moraes Vilela Szabo                        Assinatura                  Data 
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APÊNDICE C – Entrevista 

 

ENTREVISTA – Curso de Higiene e manipulação 

 

QUIOSQUE_____________________________  Dia____/_____/_____ 

 

Nome: _______________________________________________ 

Idade:________________________________________________ 

Cargo:__________________________________________________ 

Funções:________________________________________________ 

Tempo na atividade:______________________________________ 

Nível de Escolaridade: ___________________________________ 

E mail__________________________________________________ 

Telefone para contato_____________________________________ 

 

1. Você se sente responsável pela saúde do cliente? 

 

2. O que você entende por DTAs (doenças transmitidas por alimentos)? 

Exemplifique. 

 

 

3. De que forma você pode prevenir as doenças transmitidas por alimentos? 

 

 

4. Quais as principais dificuldades para a manipulação dos alimentos? 
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APÊNDICE D - Autorização para o desenvolvimento da pesquisa  

 

CARTA DE AUTORIZAÇÃO  

  

Ao proprietário do Quiosque (nome do estabelecimento)  

Sr.___________________________  

  

 Serve a presente para solicitar sua autorização para a participação dos 

manipuladores de alimentos de seu quiosque no Curso de Higiene e Manipulação de 

Alimentos a ser realizado na Etec Dona Escolástica Rosa.  

  O curso permitirá a coleta de dados do projeto intitulado: LANCHE SEGURO: 

Parâmetros para a higiene e manipulação de alimentos nos quiosques da praia de 

Santos SP, da pesquisadora Marisa de Moraes Vilela Szabo, aluna do curso de 

Mestrado Profissional da Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP), sob 

orientação da Profa. Dra. Ana Maria de Souza Pinto  

 Durante o curso serão coletadas as sugestões dos permissionários sobre a 

legislação que regulamenta a produção de alimentos. O curso tem 10 horas de 

duração e será realizado em dois dias no período da manhã, provavelmente ao final 

do mês de julho ou início do mês de agosto, segundo a disponibilidade dos 

permissionários.  

 Após a realização do curso será feita uma inspeção do local a fim de observar 

as condições de higiene e manipulação. O objetivo é o diagnóstico dos fatores de risco 

sanitário que ainda persistem após o curso e as dificuldades encontradas para o 

estabelecimento das boas práticas de produção dos alimentos.   

  Os registros, (entrevistas, fotografias, gravações) ficarão disponíveis para uso 

da pesquisa e para a produção de artigos científicos.   

 Gostaríamos de informar que o caráter ético desta pesquisa assegura a 

preservação da identidade das pessoas participantes  

  

   

De acordo  

  

   

Proprietário do quiosque                                   Assinatura                  Data  

  

   

Marisa de Moraes Vilela Szabo                        Assinatura                  Data 
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ANEXOS 

 

ANEXO A - Aprovação do Comitê de Ética e Pesquisa 
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ANEXO B – Lista de verificação – Portaria CVS 5(2013) 
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