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APRESENTAÇÃO  

  

 Os achados no estudo O protagonismo de gestores de restaurantes 

comerciais no contexto da vigilância sanitária dos alimentos revelam a necessidade 

de inovações nas ações educativas para a prevenção de DTA. 

Neste momento é importante frisar que inovações não se resumem em 

mudanças ou alterações de posições, quantidades, mas vai além, inovar traz o 

sentimento do novo que altera de alguma forma o antigo, em sua composição sem, 

porém, alterá-lo estruturalmente (RIBEIRO, 2005). 

O referido estudo revela a necessidade de inovações nas práticas não apenas 

do setor regulado (restaurantes), mas também do setor regulador (Vigilância 

Sanitária) levando todos a um contexto de educação em saúde (re) significativa. 

Neste cenário, foram desenvolvidas quatro produções intelectuais, ora 

denominadas Produtos: 

1. Plano de ações reflexivas sobre as práticas de fiscalização em serviços de 

alimentação comercial (Apêndice/PRODUTO A); 

2. Descritores do roteiro de inspeção sanitária (Apêndice/PRODUTO B); 

3. Plano de ações educativas para gestores de restaurantes 

(Apêndice/PRODUTO C); 

4. Material instrucional de educação continuada para os gestores 

(Apêndice/PRODUTO D). 
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JUSTIFICATIVA 

 

O aumento do consumo de alimentos fora do lar potencializa a preocupação 

com os riscos de doenças transmitidas por alimentos (DTA), ressaltando a 

necessidade de esforços que minimizem este problema (CAIXETA; CARVALHO, 

2012). 

As DTA são responsáveis por significativa morbidade e mortalidade. Estima-

se que no ano de 2010, em todo o mundo, ocorreram 600 milhões de DTA e 420 mil 

mortes em razão do consumo de alimentos contaminados (WHO, 2015). 

O perfil epidemiológico das DTA no Brasil ainda é pouco conhecido, 

principalmente pela baixa notificação. Estudos apontam restaurantes e padarias 

como os estabelecimentos comerciais mais associados com a ocorrência de DTA, 

correspondendo a 16,2% dos locais notificados em surtos no período de 2007 a 

2016 (SILVA, TANCREDI, 2014; BRASIL, 2016). 

A Vigilância Sanitária é o órgão fiscalizador responsável por intervir nos 

problemas sanitários decorrentes da produção e circulação de bens e da prestação 

de serviços de interesse da saúde, entre eles os estabelecimentos que manipulam 

alimentos (BRASIL, 1990). 

 Uma importante estratégia é a educação em saúde no contexto da Vigilância 

Sanitária, por meio das ações educativas, sendo os cursos de boas práticas na 

manipulação de alimentos uma prática comum nos serviços municipais de Vigilância 

Sanitária para a prevenção das DTA. 

 Os cursos de boas práticas trazem os principais conceitos sobre práticas 

seguras na manipulação de alimentos, contudo poucos cursos desta temática são 

destinados aos responsáveis pelo gerenciamento das boas práticas no local 

(MEDEIROS, 2010). 

Os gestores de restaurantes são responsáveis pela gestão de pessoas: da 

organização, capacitação, trabalho em equipe, consciência cultural, influência, 

monitoramento e avaliação combinados com um gerenciamento competente de 

higiene dos alimentos (MEDEIROS, 2010). 

Segundo Castro (2012) a capacitação do responsável, juntamente com a 

conscientização de toda equipe, torna-se medida indispensável para o alcance e o 

sucesso das boas práticas (p.10). 



3 

 

Outro ponto que merece destaque é a concepção das ações educativas, 

muitas vezes baseada no modelo de comunicação dominante na saúde, com foco 

na indução comportamental e em uma abordagem meramente preventivista 

(MARINS; ARAUJO, 2016). 

Freire (1987) contextualiza: 

 

Simplesmente, não podemos chegar aos operários, urbanos ou 
camponeses, estes, de modo geral, imersos num contexto colonial, quase 
umbilicalmente ligados ao mundo da natureza, de que se sentem mais 
partes que transformadores, para, à maneira da concepção “bancária”, 
entregar-lhes “conhecimento” ou impor-lhes um modelo de bom homem, 
contido no programa cujo conteúdo nós mesmos organizamos (p. 54). 

 

A comunicação e a saúde demarcam um campo formado por teorias e 

métodos, políticas e práticas, instituições e interesses, tensões e negociações, um 

espaço estruturado de relações, historicamente constituído e permanentemente 

atualizado em contextos e processos sociais específicos, sempre movidos por  

disputas  por  posições  e  capitais materiais e simbólicos (ARAUJO et al, 2009; 

BOURDIEU, 1989; 1996). 

A comunicação e a educação em saúde são importantes ferramentas para as 

ações de vigilância na mitigação dos riscos à saúde, tanto pela democratização do 

conhecimento, quanto pelo caráter pedagógico destas ações (ROZENFELD, 2000). 

As ações educativas desenvolvidas no contexto da Vigilância Sanitária devem 

favorecer o “empoderamento” dos cidadãos–usuários para cumprir sua função de 

proteção à saúde da população, configurando a prática civilizatória, já que favorece 

a manifestação da cidadania (COHEN, 2011). 
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A QUEM SE DESTINA 

 

Durante o estudo O protagonismo de gestores de restaurantes comerciais no 

contexto da Vigilância Sanitária dos alimentos emergiram produções intelectuais que 

quando integradas apresentam-se como uma rede de ações educativas na 

segurança dos alimentos. 

A proposta é levar inovações na educação em saúde ao setor regulador (fiscais 

da Vigilância Sanitária) colaborando nas ações fiscalizadoras realizadas no setor 

regulado (gestores de restaurantes) em um contexto de educação em serviço e para 

o serviço. 

No desenvolvimento do estudo surgiram produções não apenas para os atores 

do estudo (gestores de restaurantes), mas também para outros atores, os fiscais 

sanitários – executores das ações fiscalizadoras. 

Constatada a ausência de espaços de reflexões e ferramentas que diminuam a 

variabilidade nas ações fiscalizadoras, foram propostas e realizadas as produções 

intelectuais destinadas aos fiscais sanitários: 

 Plano de ações reflexivas sobre as práticas de fiscalização em serviços de 

alimentação comercial (Apêndice/PRODUTO A) e 

 Descritores do roteiro de inspeção sanitária (Apêndice/PRODUTO B). 

Considerando a necessidade de inovações na educação em saúde para gestores 

de restaurantes que promovam o protagonismo destes não obstante no momento da 

ação educativa mas também em seu local de trabalho foram propostas e realizadas 

as produções intelectuais destinadas aos gestores de restaurantes comerciais: 

 Plano de ações educativas para gestores de restaurantes 

(Apêndice/PRODUTO C); 

 Material instrucional de educação continuada para os gestores 

(Apêndice/PRODUTO D). 
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DELINEAMENTOS DA PROPOSTA 

 

 Para o desenvolvimento da proposta foram realizados diferentes métodos 

para o alcance dos objetivos propostos, conforme pode ser observado nos próximos 

tópicos. 
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RESULTADOS ESPERADOS 

 

 As propostas trazem inovações ao contexto de educação em saúde na 

Vigilância Sanitária dos alimentos buscando (re) significar e estreitar as relações dos 

saberes científico e popular ao aproximar o setor regulado (gestores de 

restaurantes) por meio de ações educativas que transpassam o caráter educativo, 

abrindo espaço para os aspectos participativos nas ações desenvolvidas pelo setor 

regulador (fiscais da Vigilância Sanitária).  

 Desta forma, a pesquisadora pretende despertar outras reflexões sobre 

educação em saúde para os fiscais sanitários e para gestores de estabelecimentos 

que manipulam alimentos no contexto da segurança dos alimentos.  
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APÊNDICE/PRODUTO A – Plano de ações reflexivas sobre as práticas de 

fiscalização 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

Muitos autores descrevem a educação realizada pela Vigilância Sanitária 

destinada ao setor regulado, porém poucos descrevem as práticas educativas 

destinadas aos trabalhadores deste serviço.  

Leite e Oliveira (2008) contextualizam sobre a importância destes 

trabalhadores: 

 

A especificidade requerida para uma atuação adequada desse profissional o 
coloca em uma situação de extrema responsabilidade, na medida em que, 
considerando o fim principal da Vigilância Sanitária (VISA) de favorecer a 
promoção da saúde da população, muitas vezes para que esse objetivo seja 
atingido, o profissional da VISA precisa interferir no modo de produção 
econômico-social comunidade (p. 2).  

 

É importante ressaltar que segundo a Lei 8080/90, cabe ao SUS à ordenação 

da formação de seus trabalhadores, entendendo que este deve centrar suas ações 

na prevenção dos danos e na promoção da saúde, atuando sobre seus fatores 

determinantes com propósito de elevar os níveis de saúde da população e, portanto, 

consolidar o próprio SUS em sua missão reformadora (BRASIL, 1990). 

Melo (2010) descreve a educação permanente para os profissionais em 

saúde, nos quais se encontram os fiscais sanitários:  

 
Baseado no enfoque Freiriano de construção da intimidade cultural, além da 
necessidade de atender às mudanças organizacionais, foi construída a 
educação permanente de profissionais em saúde, a qual tem como 
pressupostos: incorporar o ensino e o aprendizado ao contexto real em que 
ocorrem as práticas sociais e laborais; problematizar o próprio fazer 
profissional; colocar as pessoas como atores reflexivos da prática e 
construtores do conhecimento e de alternativas de ação, ao invés de 
receptores, favorecendo uma estrutura de interação e, por fim, ampliar os 
espaços educativos para fora sala de aula, para os espaços comunitários e 
sociais (p. 31-32).  

 

Os fiscais sanitários possuem uma grande responsabilidade educadora, por 

isso há a necessidade de serem capacitados em abordagens de educação em 

saúde e outros conhecimentos para um exercício mais adequado deste papel visto 
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que traduzem os riscos inerentes ao processo produtivo para a comunidade (LEITE; 

OLIVEIRA, 2008).   

 Assim, a realização de encontros reflexivos levam os fiscais sanitários a 

reconhecerem com seus pares as atividades desenvolvidas trazendo (re) 

significados para as suas ações e pactos de condutas para as práticas fiscalizadoras 

realizadas. 

  

2 OBJETIVOS 

 

 Diminuir a variabilidade nas ações fiscalizadoras. 

 Promover a educação em saúde focada em práticas vivenciadas. 

 Desenvolver uma aprendizagem pautada em valores fundamentais, éticos, 

transcendentes e cooperativos.  

 

3 MÉTODO 

 

 Foram realizados quatro encontros com carga horária total de 14h, nos quais 

participaram todos fiscais sanitários da área de alimentos de uma Vigilância 

Sanitária do município de Barueri (n=6).  

Os encontros foram mediados pela pesquisadora responsável e tiveram como 

elemento disparador a necessidade da diminuição da variabilidade das ações 

desenvolvidas no cotidiano das práticas fiscalizadoras.  

Buscando provocar a abertura à reflexão, ao exercício da criatividade e, 

portanto à produção de conhecimento optou-se pelo uso do método escribas em 

todos os módulos.  

O método escribas proposto por Liberman et al (2015) e utilizado nestes 

encontros consistiu no registro escrito por um dos fiscais sanitários. Este se 

voluntariava no próprio dia e produzia um texto a partir do último encontro e das 

notas realizadas, sendo lido no encontro seguinte. 

A escrita realizada colaborou para a aproximação de cada profissional 

consigo e com o grupo e a leitura propiciou o compartilhamento da experiência 

vivenciada no contexto profissional de todos os presentes por meio de relatos dos 
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fiscais sanitários sobre os seus conhecimentos relacionado com a prática 

fiscalizadora por ele realizada (LIBERMAN et al, 2015).  

Os encontros foram divididos em módulos, duas vezes por semana, com 

duração média de 3h30 nos quais foram debatidos os conceitos e práticas que 

envolvem a fiscalização sanitária, conforme Quadro 1. 

 

MÓDULO 1: Apresentação da proposta e discussão dos módulos 

MÓDULO 2: Base teórica dos conceitos de boas práticas de manipulação de 

alimentos 

MÓDULO 3: Conceitos discutidos com a prática vivenciada 

MÓDULO 4: Desenvolvimento dos descritores e encerramento dos encontros 

 

3.1 MÓDULO 1: Apresentação da proposta e discussão dos módulos 

 

 Este módulo destinou-se a aproximação dos fiscais com o estudo que seria 

realizado e a importância da diminuição da variabilidade das ações durante as 

inspeções sanitárias. 

 Foram apresentados os módulos que compuseram os encontros, qual seria o 

conteúdo dos próximos encontros, a proposta da utilização do método escribas 

durante encontro e quais seriam as expectativas dos fiscais e da pesquisadora para 

estes encontros. 

 Todos os fiscais foram convidados e aceitaram participar os encontros, sendo 

neste módulo acordado o dia e o horário dos demais encontros. 

 

3.2 MÓDULO 2: Base teórica dos conceitos de boas práticas de 

manipulação de alimentos 

 

O módulo foi iniciado com a leitura do escriba do módulo 1, trazendo aos 

fiscais os primeiros relatos sobre as expectativas dos encontros, os quais foram 

ouvidos atentamente e repactuados.  

 Neste módulo priorizou-se a discussão das teorias aplicadas durante as 

inspeções e na elaboração dos relatórios entregues aos responsáveis pelos 

estabelecimentos. 
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 Durante este encontro houve a discussão dos termos das legislações 

estaduais: Portaria CVS 05/2013, Portaria CVS 04/2011 e Decreto Estadual 

10.083/1998. Todas estas legislações direcionam as ações sanitárias fiscalizadoras 

do Estado de São Paulo. 

 Os estabelecimentos alvo deste estudo são os restaurantes, assim foram 

focadas as reflexões para os seus responsáveis. 

Foram considerados restaurantes todos os estabelecimentos com as 

características descritas na Portaria CVS 04/2011 no CNAE: 5611201.  

 

As atividades de manipular, preparar, armazenar, vender e servir comida 
preparada, com ou sem bebida alcóolica ao público em geral (ex.: pizzarias, 
churrascarias, entre outros). Os restaurantes self-services ou comida a quilo 
(SÃO PAULO, 2011, p. 9). 

 

   Este módulo priorizou-se a discussão sobre os conceitos de boas práticas, 

como a importância da educação em saúde para o responsável legal na obtenção do 

alimento seguro e como a atuação reguladora pode colaborar na (re) significação 

dos conceitos para a gestão das boas práticas nos estabelecimentos regulados. 

Além disso, houve a reflexão da inserção do trabalho fiscal da Vigilância 

Sanitária no contexto do SUS e sua interação nos demais serviços de saúde, em 

especial por meio da temática dos contaminantes alimentares e doenças 

transmitidas por alimentos. 

 

3.3 MÓDULO 3: Conceitos discutidos com a prática vivenciada 

 

Iniciado com a leitura do escriba foi possível rever os conceitos discutidos 

anteriormente apenas na teoria e inseri-lo na prática, tema deste módulo. 

 No módulo 3 foram discutidas as ações fiscalizadoras no contexto dos 

estabelecimentos fiscalizados. 

 Para a contextualização, foi utilizado o conteúdo do curso que seria 

apresentado aos gestores para os fiscais, os quais opinaram como realizavam a sua 

prática em cada um dos temas abordados como: contaminação cruzada, higiene e 

saúde dos funcionários, qualidade da água e controle integrado de pragas, 

manipulação higiênica dos alimentos, qualidade sanitária na manipulação de 

alimentos, procedimentos operacionais padronizados para higienização das 
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instalações e do ambiente, documentação comprobatória, técnicas de elaboração do 

manual de boas práticas, procedimentos operacionais padronizados. 

 A cada tópico apresentado emergiram reflexões e interações de conceitos de 

como cada item poderia ser fiscalizado. 

 Neste módulo ressaltou-se a importância da existência de um instrumento 

instrucional para a realização das ações, que poderia ser utilizado não apenas pelos 

participantes destes encontros, mas por todos que realizem ações fiscalizadoras em 

estabelecimentos que manipulem alimentos. 

 

3.4 MÓDULO 4: Desenvolvimento dos descritores e encerramento dos 

encontros  

 

O último escriba levou a todos os presentes a importância dos encontros, 

trazendo informações e estímulos dos motivos dos encontros e do desenvolvimento 

do instrumento instrucional idealizado no último módulo. 

 Neste módulo foram consolidadas as discussões realizadas nos encontros 

anteriores em um instrumento instrucional denominado Descritores do roteiro de 

inspeção da Portaria CVS 05/2013. 

 Os fiscais foram divididos em 3 duplas, de maneira aleatória, as quais iriam 

ler e descrever qual ação fiscalizadora realizaria para cada item do roteiro de 

inspeção da legislação estadual. 

 O roteiro de inspeção conta com 55 itens referentes ao regulamento técnico 

sobre boas práticas estudado, estes foram divididos e cada dupla ficou responsável 

pela descrição dos temas: 

 

- Grupo 1: higiene e saúde dos funcionários, responsabilidade técnica e capacitação 

de pessoal; controle de saúde dos funcionários; higiene e segurança dos 

funcionários; responsabilidade técnica e capacitação de pessoal; visitantes; 

qualidade sanitária da produção de alimentos; recepção e controle de mercadorias; 

armazenamento de produtos e, pré-preparo dos alimentos. 

 

- Grupo 2: preparo dos alimentos; distribuição de alimentos preparados; guarda de 

amostras em cozinhas industriais e serviços de alimentação; transporte de 



14 

 

alimentos; higienização das instalações e do ambiente; suporte operacional; 

abastecimento de água e, esgotamento sanitário.  

  

- Grupo 3: materiais recicláveis e resíduos sólidos; abastecimento de gás; controle 

integrado de vetores e pragas urbanas; qualidade sanitária das edificações e das 

instalações; localização; instalações; equipamentos, utensílios e móveis; piso; 

paredes, tetos e forros; portas e janelas; iluminação; ventilação; vestiários e 

instalações sanitárias; área de distribuição e consumo dos alimentos; documentação 

e registro das informações e, manual de boas práticas e procedimentos operacionais 

padronizados. 

 

 Para esta atividade foi disponibilizado 1 computador para cada dupla, a 

legislação estudada, Portaria CVS 05/2013, Portaria CVS 04/2011 e Decreto 

Estadual 10.083/1998, lápis, papel e caneta. 

 Ao término da atividade cada dupla relatou para os demais a descrição dos 

itens estudados, os quais foram acordados com os demais fiscais sanitários a sua 

manutenção, retificação e/ou complementação.  

 Esta atividade fortaleceu os conceitos e o sentimento de equipe dos fiscais 

sanitários ao dialogarem a execução de suas ações dividindo, além do aprendizado, 

sentimentos, sentidos e (re) significações das práticas profissionais desta equipe de 

fiscalização. 

 

4 RESULTADOS 

 

Os encontros oportunizaram discussões de cada item que compõe o roteiro 

de inspeção da Portaria CVS 05/2013 e os conceitos utilizados nas ações do serviço 

de Vigilância Sanitária, gerando a lista de descritores da legislação estudada.  

 

5 CONCLUSÃO  

 

A educação em saúde promovida aos fiscais teve como base as práticas 

vivenciadas com a identificação dos problemas do cotidiano colaborando com a 



15 

 

construção de soluções capazes de melhorar a rotina do trabalho e, por 

conseguinte, a promoção à saúde da população. 

A construção pelo grupo dos Descritores do roteiro de inspeção colaborou 

para o fortalecimento da equipe e levou a todos um instrumento instrucional para a 

diminuição da variabilidade das ações fiscalizadoras. 
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Quadro 1.  Plano de ações reflexivas sobre as práticas de fiscalização, Barueri, SP, 2015. 

 Estudo - O protagonismo de gestores de restaurantes comerciais no contexto da vigilância sanitária dos alimentos 

 Plano de ações reflexivas sobre as práticas de fiscalização, Barueri, SP, 2015 

 
 
 
 
 

MÓDULO 1: Apresentação da proposta e discussão dos módulos 

C.H: 02 
Aula 1 

Coordenador do módulo: Camila de Sousa Almeida     Orientadoras do módulo: Ana Maria de Souza Pinto e Elke Stedefeldt 

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM CONTEÚDOS ESTRATÉGIAS COMPETÊNCIAS/ 
HABILIDADES 

AVALIAÇÃO 

Reconhecer a importância da 
padronização das atividades fiscalizadoras 
Compreender o estudo e sua relação com 
o cotidiano de fiscalização 
Reconhecer a importância do método 
cientifico em sua prática diária 

Educação em 
saúde 
Padronização de 
documentos e 
atividades 
Método de 
registro: escribas 

Aula expositiva e 
dialogada com 
utilização de  
slides /data 
show. 
 

Educação em 
saúde por meio da 
aproximação dos 
conteúdos 
acadêmicos com o 
contexto da 
fiscalização 
sanitária  

Participação nas discussões 
sendo citado pelo menos uma 
vez por cada fiscal a 
importância da padronização. 
 

 

 
 
 
 
 

MÓDULO 2: Base teórica dos conceitos de boas práticas de manipulação de alimentos 

C.H: 04 
Aula 2 

Coordenador do módulo: Camila de Sousa Almeida     Orientadoras do módulo: Ana Maria de Souza Pinto e Elke Stedefeldt 

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM CONTEÚDOS ESTRATÉGIAS COMPETÊNCIAS/ 
HABILIDADES 

AVALIAÇÃO 

Padronizar os entendimentos sobre os 
conceitos teóricos necessários nas ações 
de inspeções e elaboração dos relatórios 
entregues aos responsáveis pelos 

Portaria CVS 
05/2013 
Lei 8080/1990 
Vigilância 

Aula expositiva e 
dialogada com 
utilização de  
slides /data 

Gerenciamento e 
planejamento a 
padronização dos 
conceitos 

Participação nas discussões 
sendo citado pelo menos uma 
vez por cada fiscal a 
integração da ação 
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estabelecimentos; 
Discutir termos legislativos ambíguos; 
Refletir sobre a inserção do trabalho de 
fiscalização da Vigilância Sanitária no 
contexto do SUS e sua interação nos 
demais serviços de saúde, em especial por 
meio da temática dos contaminantes 
alimentares e doenças transmitidas por 
alimentos. 

Sanitária no 
contexto do SUS 
Poder de polícia 
Conceitos sobre 
segurança dos 
alimentos  

show. 
 
 
 
 
 
 

aplicados nas 
fiscalizações 

fiscalizadora no contexto do 
SUS. 

 

MÓDULO 3: Conceitos discutidos com a prática vivenciada 
 

C.H: 04 
Aula 3 

Coordenador do módulo: Camila de Sousa Almeida     Orientadoras do módulo: Ana Maria de Souza Pinto e Elke Stedefeldt 

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM CONTEÚDOS ESTRATÉGIAS COMPETÊNCIAS/ 
HABILIDADES 

AVALIAÇÃO 

Discutir as ações fiscalizadoras no 
contexto dos estabelecimentos 
fiscalizados.  
Refletir sobre aplicação dos conceitos nos 
itens do roteiro de inspeção da Portaria 
CVS 05/13. 

Portaria CVS 
05/2013 

Aula expositiva e 
dialogada com 
utilização de  
slides /data 
show. 

Reflexões sobre 
as ações 
fiscalizadoras. 

Participação nas discussões, 
sendo citada pelo menos uma 
vez por cada fiscal a aplicação 
de um conceito aplicado nos 
itens de verificação do roteiro 
de inspeção.  

Módulo 4: Desenvolvimento dos descritores e encerramento dos encontros 
 
C.H: 04 
Aula 4 

Coordenador do módulo: Camila de Sousa Almeida     Orientadoras do módulo: Ana Maria de Souza Pinto e Elke Stedefeldt 

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM CONTEÚDOS ESTRATÉGIAS COMPETÊNCIAS/ 
HABILIDADES 

AVALIAÇÃO 

Discutir as ações fiscalizadoras no 
contexto dos estabelecimentos 
fiscalizados.  
 

Portaria CVS 
05/2013 

Aula expositiva e 
dialogada com 
utilização de  
slides /data 

Reflexões sobre 
as ações 
fiscalizadoras. 

Participação nas discussões, 
sendo citado pelo menos uma 
vez por cada fiscal uma 
reflexão sobre um item da 
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Refletir sobre aplicação dos conceitos nos 
itens da legislação pertinente. 
 
Desenvolver instrumento instrucional para 
a prática fiscalizadora 

show. 
 
 

Portaria CVS 05/2013 para a 
composição do instrumento 
instrucional: Descritores do 
roteiro de inspeção sanitária 
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APÊNDICE/PRODUTO B – Descritores do roteiro de inspeção sanitária 

 

Quadro 1. Descritores do roteiro de inspeção sanitária – Lista de Avaliação 

ITENS DE AVALIAÇÃO 

1 - A saúde dos funcionários é comprovada por atestado médico e laudos 
laboratoriais. 

Solicitar a apresentação dos atestados anuais de saúde ocupacional dos 
manipuladores de alimentos. Atentar-se especialmente a validade de um ano do 
atestado, assim como a presença do nome e número do conselho de classe do 
médico que atesta a aptidão para o desenvolvimento da função.  

2 - Os funcionários estão aparentemente saudáveis, observadas as ausências 
de lesões cutâneas e de sinais e sintomas de infecções respiratórias e 
oculares. 

Observar a aparência física dos manipuladores e, se este apresenta algum problema 
de saúde que pode causar risco a segurança dos alimentos, caso verifique 
funcionários nesta condição orientar para desvio de função ou afastamento. 

3 - Os funcionários apresentam-se asseados, com mãos limpas, unhas curtas, 
sem esmalte ou adornos. 

Observar os manipuladores. 

4 - Os funcionários encontram-se com uniformes limpos e com os 
equipamentos de proteção individual, quando necessários. 

Observar os manipuladores. 

5 - Durante as atividades de produção, foram observados hábitos e 
comportamentos que evitam a contaminação dos alimentos. 

Observar se os manipuladores evitam falar, cantar, assobiar, tossir, espirrar, cuspir, 
mascar goma, palito, fosforo ou similares, chupar bala, comer ou experimentar 
alimentos com as mãos, tocar o corpo, colocar o dedo no nariz, ouvido, mexer no 
cabelo/pentear-se, enxugar o suor com as mãos, panos de prato ou qualquer peca 
da vestimenta, fumar, tocar maçaneta, celulares ou qualquer objeto alheio a 
atividade, fazer uso de utensílios e equipamentos sujos; manipular dinheiro e 
praticar outros atos que possam contaminar o alimento. 
Os funcionários devem higienizar as mãos sempre que necessário e especialmente: 
ao chegar ao trabalho; utilizar os sanitários; tossir, espirrar ou assoar o nariz; usar 
esfregões, panos ou materiais de limpeza; fumar; recolher lixo e outros resíduos; 
tocar em sacarias, caixas, garrafas e sapatos; tocar em alimentos não higienizados 
ou crus; houver interrupção do serviço e iniciar um outro; pegar em dinheiro. 

6 - Há cartazes educativos sobre a higienização das mãos nas instalações 
sanitárias e lavatórios. 

Observar o local. 

7 - O estabelecimento possui um responsável técnico comprovadamente 
capacitado para implantar Boas Práticas. 

Solicitar a comprovante de vinculo empregatício de Responsabilidade Técnica. 

8 - O estabelecimento possui um programa de capacitação do pessoal em 
Boas Práticas. 

Solicitar a participação no curso de Boas Práticas na Manipulação de Alimentos e 
posteriormente multiplicar as informações para os demais funcionários. Caso o local 
tenha RT, apresentar conteúdo programático e lista de presença do curso oferecido 
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aos funcionários. 

9 - Os visitantes apresentam-se devidamente uniformizados 

Observar o proprietário, entregadores de mercadoria e prestadores de serviço. 

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 

Observar o local e produtos. Verificar o controle de temperatura de recebimento dos 
alimentos 

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. 

Verificar as identificações e proteções dos alimentos e controle de temperatura de 
armazenamento dos equipamentos/alimentos. Observar se os alimentos estão 
armazenados de acordo com o recomendado pelo fabricante. 

12 - Produtos reprovados com prazo de validade vencido ou para devolução 
aos fornecedores estão armazenados adequadamente quanto à organização e 
ao local. 

Observar o local segregado e identificado. 

13 - Refrigeradores e freezers estão adequados às necessidades, quanto ao 
estado de conservação, higienização e controle de temperatura, assim como 
os volumes e as disposições dos alimentos naqueles equipamentos estão 
adequados. 

Observar conservação, organização, higienização/acúmulo de gelo e se há excesso 
de produtos relacionado a capacidade do aparelho e solicitar o controle de 
temperatura dos equipamentos. 

14 - Os procedimentos de pré-preparo evitam a contaminação cruzada entre 
alimentos crus, semi preparados e prontos ao consumo, e as embalagens dos 
produtos são higienizadas e adequadas à área de pré-preparo. 

Observar o local. 

15 - O descongelamento e a retirada do sal de produtos são realizados de 
maneira adequada. 

Verificar se há a presença de produtos descongelando ou dessalgando fora de 
refrigeração. 

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 adequados. 

Solicitar produto utilizado como sanitizante dos hortifrutícolas. Questionar o (s) 
funcionário (s) que realizam esta atividade o relato oral dos procedimentos 
realizados 

17 - Há instruções facilmente visíveis e compreensíveis, sobre a higienização 
dos hortifrutícolas no local dessa operação. 

Verificar aviso de higienização de hortifrútis. 

18 - Os procedimentos de cocção, resfriamento e refrigeração dos alimentos 
são realizados em locais apropriados e sob controles de tempos e 
temperaturas adequadas. 

Observar o local com questionamentos se há a avaliação dos aspectos visuais como 
cor e textura e solicitar controle de tempo x temperatura. 
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19 - Existe controle de temperatura do procedimento de fritura e as 
características sensoriais dos óleos utilizados nesse procedimento encontram-
se adequadas. 

Observar as características sensoriais do óleo e perguntar a frequência de troca. 

20 - O estabelecimento não oferece aos consumidores ovos crus, nem 
preparações onde os ovos permanecem crus. O Responsável Técnico conhece 
as regras sobre a utilização de ovos determinadas nessa Portaria. 

Observar a distribuição e questionar o responsável. 

21 - Os alimentos expostos ao consumo imediato encontram-se protegidos e 
sob adequados critérios de tempo e temperatura de exposição. 

Avaliar temperatura de conservação dos alimentos por meio de termômetro. Se 
houver planilha de temperatura, analisar. 

22 - A água do balcão térmico encontra-se limpa e sua temperatura é 
controlada. 

Avaliar temperatura de conservação dos alimentos por meio de termômetro. Se 
houver planilha de temperatura, analisar. Avaliar termômetro fixo do balcão. 

23 - Os ornamentos e ventiladores da área de consumação encontram-se 
adequados. 

Verificar a existência dos itens no local e se estão higienizados adequadamente e 
sem risco de contaminação. 

24 - O pagamento de despesas ocorre em local específico e reservado e o 
funcionário do caixa não manipula os alimentos. 

Verificar a existência de caixa em área longe da manipulação e distribuição dos 
alimentos e se existe um funcionário designado para essa função. 

25 - A doação de sobras de alimentos, quando realizada observam-se as Boas 
Práticas. 

Questionar o responsável sobre os procedimentos que ele toma com relação às 
boas práticas. Verificar procedimentos de armazenamento destas sobras. Não é 
permitido o uso de restos dos pratos dos clientes. 

26 - A cozinha industrial ou o serviço de alimentação guarda amostras das 
refeições preparadas conforme as determinações desta Portaria. 

Verificar a existência de amostras dos alimentos para consumo coletivo e onde 
estão. Questionar o método de coleta de alimentos. Verificar se os alimentos 
quentes estão armazenados sob congelamento a menos 18ºC; os alimentos e 
líquidos refrigerados sob refrigeração até 4º C por 72 horas. 

27 - Os alimentos são transportados de maneira adequada e identificados, em 
veículos apropriados e higienizados, e em condições adequadas de tempo e 
temperatura. 

Vistoriar o veículo, verificar planilha de higienização e de temperatura. 

28 - Os procedimentos de higienização do ambiente e das instalações são 
adequados e seguem as etapas obrigatórias determinadas nessa Portaria. 

Verificar através de planilha e observação no momento da vistoria. 

29 - Os produtos saneantes são rotulados, adequados e armazenados 
separadamente dos alimentos. 

Avaliar a rotulagem do produto quanto ao registro na Anvisa/MS. 

30 - Os funcionários que realizam as operações de higienização são 
capacitados para isso e utilizam equipamentos de proteção individual, quando 
necessário. 

Questionar os funcionários sobre os procedimentos de higienização e o uso do EPI. 
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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. 

Não há necessidade de análise laboratorial, quando a água é fornecida pela rede de 
abastecimento público, pedir o laudo quando utilizar solução alternativa de 
abastecimento, ou caso seja verificado algum risco sanitário. 

32 - O reservatório de água está adequado e sua higienização periódica 
encontra-se documentada. 

Verificar apenas o certificado de higienização da caixa d’água. 

33 - O gelo utilizado para entrar em contato com alimentos e bebidas é 
produzido com água potável e manipulado com higiene. 

Não há necessidade de análise laboratorial, quando a água é fornecida pela rede de 
abastecimento público, pedir o laudo quando utilizar solução alternativa de 
abastecimento, ou caso seja verificado algum risco sanitário. 

34 - O vapor em contato com alimentos ou usado para higienização é 
produzido com água potável, sem produtos químicos que possam provocar 
contaminação. 

Não há necessidade de análise laboratorial, quando a água é fornecida pela rede de 
abastecimento público, pedir o laudo quando utilizar solução alternativa de 
abastecimento, ou caso seja verificado algum risco sanitário. 

35 - Há um sistema de esgoto adequado. 

Verificar através da conta de cobrança de água da empresa responsável pelo 
abastecimento de água (SABESP) e em caso de uso de fossa solicitar documento 
que comprove a manutenção e limpeza periódica. 

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. 

Perguntar se possui e onde se localiza, além disso questionar a periodicidade de 
manutenção e limpeza. Solicitar licença da CETESB da empresa que retira o óleo. 

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. 

Observação visual. Questionamento sobre a periodicidade do recolhimento do lixo. 

38 - A área para armazenamento de gás é instalada em local ventilado e 
protegido. 

Observação visual e solicitação do AVCB. 

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. 

Solicitação do certificado e licença de funcionamento do serviço de controle de 
pragas. Avaliar o comprovante de execução de serviço, com destaque a seguinte 
informação: nome do cliente, endereço do imóvel e identificação da empresa 
especializada prestadora do serviço com: razão social, nome fantasia, endereço, 
telefone e números das licenças sanitária e ambiental com seus respectivos prazos 
de validade. 

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 
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independente, não comum a habitação e outros usos. 

Observação visual. 

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. 

Verificação de áreas separadas ou horários especificados para a realização das 
diferentes atividades, contendo no local, barreira técnica, ou seja, informação 
afixada próxima a área. 

42 - As reformas são executadas fora do horário de manipulação dos 
alimentos. 

Observação visual da não manipulação dos alimentos durante a execução da 
reforma. 

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. 

Observação visual. 

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. 

Observação visual constatando o local de armazenamento e questionamento sobre 
sua higienização. 

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. 

Observação visual. 

46 - As câmaras frigoríficas encontram-se adequadas. 

Observação visual e solicitação da planilha de controle de temperatura para 
verificação da temperatura. 

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. 

Observação visual. 

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. 

Observação visual. 

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. 

Observação visual. 

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. 

Observação visual. 

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 
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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. 

Observação visual. 

52 - Não são utilizados ventiladores nem climatizadores com aspersão de 
neblina sobre os alimentos, ou nas áreas de manipulação e armazenamento. 

Observação visual. 

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 anti-séptico, toalha 
de papel não reciclado ou outro método de secagem higiênico e seguro. 

Observação visual. 

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 anti-séptico, toalha de 
papel não reciclado ou outro método de secagem higiênico e seguro. 

Observação visual. 

55 - O estabelecimento possui um manual de Boas Práticas e os POPs 
estabelecidos nesta Portaria, que encontram-se disponíveis aos funcionários e 
à fiscalização sanitária.  

Solicitação para análise durante a inspeção ou na ocorrência da inspeção de 
retorno. 
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APÊNDICE/PRODUTO C – Plano de ações educativas para gestores de 

restaurantes 

 

1 INTRODUÇÃO  

 

Ensinar não é transferir conhecimento, mas criar as possibilidades para a 
sua própria produção ou a sua construção (FREIRE, 1996, p. 21). 

 

 Diversos cursos na área de segurança de alimentos são aplicados com o 

objetivo de informar manipuladores de alimentos para a realização de práticas 

seguras durante a manipulação dos alimentos. Contudo, poucas ações educativas 

apresentam o foco na conscientização dos gestores de restaurante comercial para a 

reflexão das práticas desenvolvidas nos estabelecimentos de sua responsabilidade 

(MEDEIROS, 2010). 

Estudos revelam que gestores de serviços de alimentação desconhecem a 

legislação vigente, assim como falta a estes o comprometimento para a implantação 

de sistemas de garantias para a obtenção do alimento seguro, fato é que muitos 

gestores não identificam a segurança dos alimentos como uma prioridade em seus 

negócios acreditando que o custo supera o benefício (KARAMAN, 2012; SACCOL, 

2013). 

Uma importante missão do gestor é a de liderar o sistema operacional do seu 

restaurante ensinando, observando, corrigindo, ouvindo e motivando seus 

funcionários, para isso é indispensável um plano de treinamento contínuo atrelado 

aos objetivos da qualidade, com uma análise constantemente sobre o desempenho 

dos funcionários para a eliminação de falhas (REBELATO, 2007). 

Os gestores devem monitorar o comportamento de seus funcionários em 

relação à segurança dos alimentos, encorajando-os a exercer práticas seguranças 

na manipulação dos alimentos, demonstrando exemplos positivos e reforçando o 

comportamento para obtenção do alimento seguro (MEDEIROS, 2010).  

Hedberg et al (2006) descrevem que a presença de gestores certificados em 

curso de segurança dos alimentos esta associada com um maior cuidado na 

manipulação dos alimentos.  

Atualmente, a ausência de ações educativas para gestores de restaurantes é 

uma lacuna para a garantia da segurança dos alimentos. 
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O presente plano de ações educativas busca levar os gestores a um espaço 

de sensibilização, que até então, era privilegiado aos manipuladores de alimentos, 

utilizando diferentes estratégias: roda de conversa, elaboração de PDCA, 

sistematização das dificuldades e propostas para as suas soluções, propiciando uma 

ação educativa com ênfase na educação em saúde participativa, crítica e reflexiva. 

O uso de estratégias inovadoras vem da necessidade de favorecer um 

processo reflexivo de estratégias planejadas e integradas para favorecer uma 

melhor tomada de decisão no gerenciamento do risco sanitário (MARINS; ARAÚJO, 

2016). 

  

2 OBJETIVOS 

 

 Desenvolver uma ação educativa direcionada aos gestores de restaurantes 

que priorize os aspectos reflexivos das práticas desenvolvidas, estimulando 

seu protagonismo no contexto da segurança dos alimentos. 

 Promover inovações para as ações na temática segurança dos alimentos 

para gestores de restaurantes. 

 

3 MÉTODO  

 

 O plano de ações educativas proposto foi construído durante o estudo O 

protagonismo de gestores de restaurantes comerciais no contexto da vigilância 

sanitária dos alimentos. 

Para a construção das ações educativas propostas foram utilizou-se os dados 

coletados e compilados das autoavaliações e inspeções sanitárias iniciais do 

referido estudo. 

Os achados das autoavaliações realizadas pelos gestores agregaram uma 

dimensão orientadora para a elaboração das ações educativas ao diagnosticar as 

dificuldades no entendimento e/ou interpretação da legislação pertinente dos 

gestores (OLIVEIRA, 2009).  

Os dados compilados das inspeções sanitárias iniciais realizadas pelos fiscais 

sanitários trouxeram informações técnicas da situação higiênico-sanitária dos 
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restaurantes colaborando no direcionamento dos conceitos teóricos que 

estruturaram o curso. 

As práticas de Vigilância Sanitária integram um conjunto de ações que têm 

por objeto a prevenção de doenças e agravos, a proteção, promoção e recuperação 

da saúde da população (COSTA, 2008). 

Losasso et al (2012) descrevem que ações educativas baseadas em 

exemplos concretos com sugestões de estratégias adequadas para a mudança de 

hábitos insalubres são mais propicias ao sucesso. 

 O curso baseou-se em uma aula expositiva dialogada com atividades 

interativas, dividida em quatro módulos com carga horária de 8 horas distribuídas em 

2 dias, sendo abordado 2 módulos por dia com duração média de 2h cada módulo, 

conforme descrito no Quadro 1.  

O conteúdo abordado estava em consonância com a legislação vigente, 

Portaria CVS 05/2013, RDC 216/2004 e, conveniência da Vigilância Sanitária do 

município de Barueri, dividindo-se em 4 módulos: 

 

MÓDULO 1: Aproximação do setor regulado com o setor regulador 

MÓDULO 2: (Re) conhecendo os conceitos e suas aplicações 

MÓDULO 3: Documentos e registros 

MÓDULO 4: Estimulando o protagonismo do gestor e encerramento 

 

3.1 MÓDULO 1: Aproximação do setor regulado com o setor regulador   

 

 Este módulo priorizou apresentação de conceitos fundamentais no contexto 

da Vigilância Sanitária trazendo informações como a caracterização legislativa de 

restaurantes comerciais e do serviço de Vigilância Sanitária. 

 Além disso, também foram abordados conceitos relativos à segurança dos 

alimentos com microbiologia básica, contaminantes alimentares e doenças 

transmitidas por alimentos. 

 Neste módulo houve o reconhecimento dos gestores e dos seus pares. Todos 

se apresentaram e verbalizaram suas expectativas referentes ao curso que estavam 

participando. 
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 Com enfoque da ação ao público a qual foi destinado, o grupo foi dividido em 

3 subgrupos, formados aleatoriamente com a única condição que não houvesse 

gestores do mesmo restaurante no mesmo grupo. 

Através da questão problematizadora “Quais são os principais problemas 

enfrentados pelo responsável do gerenciamento das Boas Práticas na manipulação 

de alimentos em restaurante comercial?” os gestores deveriam discutir e elencar os 

principais problemas vivenciados classificando-os em alto, médio ou baixo de acordo 

com: seu valor/importância do problema a ser resolvido; influência na rotina do 

restaurante; necessidade de ser resolvido urgentemente; sua capacidade de 

resolver o problema. 

Esta atividade motivou os gestores e integrou mais o grupo de até então 

desconhecidos, possibilitando o reconhecimento dos pares por meio dos problemas 

enfrentados.  

Ao término da discussão o grupo deveria elencar os três principais problemas 

descrevendo quais eram as suas consequências, as causas e, assim determinar o 

centro de cada um dos problemas eleitos, para então apresentar para os demais 

grupos. 

 

 

3.2 MÓDULO 2: (Re) conhecendo os conceitos e suas aplicações 

 

Este módulo dedicou-se na integração dos conceitos teóricos com a prática 

relatada dos gestores e das inspeções iniciais realizadas pelos fiscais sanitários. 

O contexto baseou-se nos itens do roteiro de inspeção da Portaria CVS 

05/2013, os quais foram explicados de acordo com os conceitos acadêmicos da 

segurança dos alimentos e as respostas compiladas das autoavaliações entregues 

na Etapa 2 Apresentação do estudo e as informações compiladas dos roteiros de 

inspeções realizadas pela equipe de fiscalização na Etapa 3 Inspeção sanitária 

inicial. 

Foram destacados os itens de maiores discordâncias entre a prática relatada 

na autoavaliação e as inspeções fiscais, como os itens: identificação proteção e 

controle; contaminação cruzada e instruções sobre higienização de hortifrútis.  
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Durante as explanações os gestores participaram através das suas dúvidas e 

comentários, questionando suas práticas e as informações ministradas, 

enriquecendo a interação dos saberes popular e científico. 

Os gestores foram orientados sobre a dinâmica: Plano de Ação na qual 

tiveram que descrever o problema verificado, qual ação corretiva poderia ser 

empregada, determinar início, término e responsável pela resolução do problema. 

  

3.3 MÓDULO 3: Documentos e registros 

 

 O módulo 3 inicia o segundo dia do curso dando continuidade ao módulo 

anterior, com maior enfoque nos documentos e registros que demonstram o controle 

da segurança dos alimentos. 

 Durante este módulo foram explicados todos os documentos comprobatórios 

solicitados pela Vigilância Sanitária durante a inspeção, como controle de saúde dos 

funcionários, controle de potabilidade de água, certificado de higienização de 

reservatório de água, certificado de desinsetização e desratização. 

 Além disso, foi explanado aos gestores modelos de documentos de controle 

para o estabelecimento, tais como: etiqueta de identificação, controle de 

temperatura, manual de boas práticas e procedimentos operacionais padronizados, 

orientando-os sobre sua importância e preenchimento correto. Ao final da 

explanação foram distribuídos modelos dos documentos para uso no restaurante. 

 Os conceitos que tiveram maiores dúvidas no módulo anterior foram 

reforçados, em especial sobre contaminação cruzada.  

 

3.4 MÓDULO 4: Estimulando o protagonismo do gestor e encerramento 

do curso 

 

 O último módulo foi destinado para estimular o protagonismo do gestor, 

demonstrando que este é o ator principal das ações de segurança dos alimentos em 

seu estabelecimento. 

 Os gestores foram estimulados a relatar as diferenças entre a teoria e a 

prática realizada nos estabelecimentos fazendo uso das informações dos próprios 

estabelecimentos. 
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 As informações das inspeções iniciais, coletadas na Etapa 3 Inspeções 

sanitárias iniciais foram compiladas para este módulo. Apenas as dos restaurantes 

dos gestores que participaram dos módulos 1 e 2, estas foram divididas em 3 

grupos, destinando-se para cada um dos grupos formados no módulo 1 deste curso. 

 Iniciou-se a discussão dos grupos agora para a realização do plano de ação 

das não conformidades verificadas nos estabelecimentos dos presentes. É 

importante ressaltar que se manteve o sigilo de quais restaurantes referiam-se os 

itens de verificação em desacordo com as inspeções iniciais realizadas pelos fiscais 

sanitários.  

 Durante esta dinâmica os gestores discutiram problemas e soluções do seu 

cotidiano em conjunto com as teorias apresentadas nos três módulos anteriores. 

 Finalizando as discussões os gestores apresentaram o Plano de ação 

elaborado para os demais participantes. 

Ao término deste módulo os gestores foram convidados a relatarem sobre 

suas impressões da prática educativa vivenciada e como esta influenciaria as 

atividades em seu estabelecimento em uma roda de conversa. 

 

   

4 RESULTADO 

 

O resultado do curso colaborou para os gestores a se reconhecerem como 

protagonistas das ações referentes à segurança dos alimentos, sendo atores sociais 

principais da mitigação das doenças transmitidas pelos alimentos. 

Contudo, é importante frisar que a ação educativa não pode ser estanque e, 

que o curso ministrado é uma importante semente para a realização de práticas 

seguras na manipulação de alimentos, mas que só terá resultados se o estímulo 

também for contínuo. 

 Em todos os módulos foram constatadas participações de todos os gestores a 

partir da fala de cada gestor em cada atividade planejada. 

 

5 CONCLUSÃO 
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A aplicação de uma ação educativa contextualizada nas condutas 

fiscalizadoras da Vigilância Sanitária emergiu reflexões dos participantes de suas 

responsabilidades enquanto gestores trazendo discussões entre seus pares sobre 

problemas e soluções do seu cotidiano. 

 Durante a ação foi possível constatar (re) significações dos conceitos das 

práticas desenvolvidas nos locais de trabalho e confirmadas pelas inspeções de 

retorno dos gestores participantes deste estudo. 
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Quadro 1. Plano de ações educativas para gestores de restaurantes, Barueri, SP, 2015. 

 Estudo - O protagonismo de gestores de restaurantes comerciais no contexto da vigilância sanitária dos alimentos 

 Plano de ações educativas para gestores de restaurantes, Barueri, SP, 2015. 

 
 
 
 
 

MÓDULO 1: Aproximação do setor regulado com o setor regulador 

C.H: 02 
Aula 1 

Coordenador do módulo: Camila de Sousa Almeida     Orientadoras do módulo: Ana Maria de Souza Pinto e Elke Stedefeldt 

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM CONTEÚDOS ESTRATÉGIAS 
COMPETÊNCIAS/ 

HABILIDADES 
AVALIAÇÃO 

Reconhecer a influência da Vigilância 
Sanitária no contexto do seu serviço. 
 
Entender como os conceitos teóricos da 
segurança dos alimentos permeiam o 
seu cotidiano. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Entender um Plano de ação e sua 
aplicação em restaurante  

Microbiologia básica 
Contaminantes 
alimentares 
Doenças transmitidas 
por alimentos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Introdução ao PDCA 

Aula expositiva e 
dialogada com 
utilização de slides 
/data show 
contendo 
reportagens de 
jornais com surtos 
de DTA em mídia 
escrita e televisiva. 
Slides com figuras. 
Apresentação do 
vídeo “Cinco 
chaves para uma 
alimentação mais 
segura” (OMS, 
2008).     
Dinâmica em grupo 
por meio de 
cartazes e 

Reflexão sobre as 
práticas  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Reflexão sobre os 
principais problemas do 
cotidiano na gestão de 

Participação nas 
discussões sendo 
citado pelo menos 
uma vez por cada 
gestor a aplicação 
do conceito em seu 
cotidiano 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Exposição dos 
principais problemas 
elencados pelo 
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apresentações com 
a questão 
problematizadora 
“Quais são os 
principais 
problemas 
enfrentados pelo 
responsável do 
gerenciamento das 
Boas Práticas na 
manipulação de 
alimentos em 
restaurante 
comercial?” 

segurança dos 
alimentos 

grupo dos gestores 

 
 
 
 
 

MÓDULO 2: (Re) conhecendo os conceitos e suas aplicações 

C.H: 02 
Aula 2 

Coordenador do módulo: Camila de Sousa Almeida     Orientadoras do módulo: Ana Maria de Souza Pinto e Elke Stedefeldt 

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM CONTEÚDOS ESTRATÉGIAS 
COMPETÊNCIAS/ 

HABILIDADES 
AVALIAÇÃO 

Reconhecer os itens da legislação na 
prática de gestão no restaurante e sua 
importância na segurança dos alimentos 
 
 
 
 
 
 
 
 

Roteiro de inspeção da 
Portaria CVS 05/2013 

Aula expositiva e 
dialogada com 
utilização de slides 
/data show com os 
resultados das 
autoavaliações e 
das inspeções 
sanitárias iniciais 
Dinâmica dos 7 
erros das 
condições 

Aplicabilidade da 
legislação  
 
 
Reconhecimento das 
fragilidades e 
potencialidades 

Participação nas 
discussões sendo 
citado pelo menos 
uma vez por cada 
gestor dados 
referentes aos itens 
de verificação do 
roteiro de inspeção 
da Portaria CVS 
05/2013. Além disso, 
cada gestor deveria 
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Reconhecer os pares quanto a sua 
responsabilidade hierárquica  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Desenvolver Plano de ação em 
segurança dos alimentos 

sanitárias 
Apresentação de 
vídeos temáticos 
 
 
Dinâmica de grupo: 
Apresentação. 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
Elaboração do 
Plano de ação 

apresentar um erro 
sendo que este 
deveria ser validados 
pelo grupo como 
uma não 
conformidade. 
 
 
 
Emersão dos 
problemas e 
soluções comuns ao 
grupo (por exemplo 
das falas: “Também 
tenho este 
problema”, “Isso 
também acontecia” 
“Isto acontece mas 
conseguimos 
resolver”) . 
Participação no 
grupo com os 
problemas 
elencados. 
Exposição dos 
problemas para o 
grupo. 

MÓDULO 3: Documentos e registros 
 

C.H: 02 
Aula 3 

Coordenador do módulo: Camila de Sousa Almeida     Orientadoras do módulo: Ana Maria de Souza Pinto e Elke Stedefeldt 
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OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM CONTEÚDOS ESTRATÉGIAS 
COMPETÊNCIAS/ 

HABILIDADES 
AVALIAÇÃO 

(Re) conhecer os documentos 
comprobatórios solicitados na inspeção 
fiscal. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Entender a importância dos registros: 
etiqueta de identificação, controle de 
temperatura, manual de boas práticas e 
procedimentos operacionais 
padronizados. 
 
 
Plano de ação e sua aplicação nos 
restaurantes dos gestores presentes no 
curso 

Controle de saúde dos 
funcionários 
Controle de 
potabilidade de água 
Certificado de 
higienização de 
reservatório de água 
Certificado de 
desinsetização e 
desratização. 
 
Registros de controle 
em restaurantes 
 
 
 
 
 
Desenvolvimento do 
PDCA 

Aula expositiva e 
dialogada com 
utilização de slides 
/data show. 
Apresentação de 
figuras. e modelos 
dos documentos 
 
 
 
Apresentação de 
modelos dos 
registros para uso 
nos restaurantes 
 
 
 
 
Dinâmica em grupo 
por meio de 
cartazes  

Reconhecimento da 
importância dos 
documentos e registros 
na segurança dos 
alimentos 
 
 
 
 
 
Preenchimento correto 
dos registros 
 
 
 
 
 
 
Reconhecer os 
principais problemas do 
cotidiano na gestão de 
segurança dos 
alimentos no seu 
restaurante 

Participação nas 
discussões sendo 
citado pelo menos 
uma vez por cada 
gestor a importância 
de pelo menos um 
documento e 
registro. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Participação na 
dinâmica de grupo. 
Exposição do PDCA. 

Módulo 4: Estimulando o protagonismo do gestor e encerramento 
 
C.H: 02 
Aula 4 

Coordenador do módulo: Camila de Sousa Almeida     Orientadoras do módulo: Ana Maria de Souza Pinto e Elke Stedefeldt 
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OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM CONTEÚDOS ESTRATÉGIAS COMPETÊNCIAS/ 
HABILIDADES 

AVALIAÇÃO 

Refletir sobre as práticas desenvolvidas 
no restaurante que gerencia. 
 
Refletir sobre os problemas sanitários 
do restaurante que gerencia. 
 
 
 
 
Dialogar com os seus pares em busca 
de soluções de problemas no cotidiano 
do gerenciamento das práticas seguras. 
Refletir como as informações dos 
conceitos teóricos e legislativos podem 
ser aplicadas. 
 
 
Entender a legislação, seus os conceitos 
e sua aplicação no restaurante  

Gestão de pessoas 
 
 
Gestão das práticas 
seguras de 
manipulação de 
alimentos 
 
 
Desenvolvimento e 
conclusão do PDCA 

Aula expositiva e 
dialogada com 
utilização de  slides 
/data show. 
 
 
 
 
 
Dinâmica em grupo 
por meio de 
cartazes 
 
 
 
 
 
Roda de conversa 

Estimulo ao 
protagonismo 
Resolutividade de 
problemas sobre 
segurança dos 
alimentos 
 
 
 
Solucionar os principais 
problemas do cotidiano 
na gestão de 
segurança dos 
alimentos no seu 
restaurante 
 
 
Reconhecer problemas 
e discutir soluções  

Participação nas 
discussões sendo 
citado pelo menos 
uma vez por cada 
gestor uma prática 
exitosa 
realizada/pretendida 
em seu restaurante 

 
Participação na 
dinâmica sendo 
citado pelo menos 
uma vez por cada 
gestor uma solução 
aos problemas 
expostos 
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APÊNDICE/PRODUTO D – Material instrucional de educação continuada 

para gestores 

 

1 INTRODUÇÃO 

“Fundamental é fazer o trabalho de formiguinha, é você todo dia falar... no 
curso você escuta, escuta e assimila, a partir do momento que você 
assimila, você tem que exteriorizar. Se você exteriorizar uma vez por 
semana, esquece não vai funcionar.... se você exteriorizar todos os dias, se 
eu todo dia eu for lá e conversar com os meus funcionários, não só ler a 
bíblia e perguntar se eles estão com problemas. Mas chegar e falar: pessoal 
não vamos esquecer de seguir os POPs, assim assim assim, tal tal tal.... 
indo lá, vamos lá fazer, tem que fazer isso e aquilo lá, se todo dia eu 
chegar, indo lá e pontuar, uma hora a pessoa vai começar a fazer tanto pela 
orientação, tanto para ela parar de ouvir eu ficar falando.” SS1 

 

 O presente material instrucional de educação continuada para gestores foi 

idealizado considerando os achados no Curso de Boas Práticas na Manipulação de 

Alimentos no Gerenciamento de Restaurantes Comerciais presente no estudo O 

protagonismo de gestores de restaurantes comerciais no contexto da vigilância 

sanitária dos alimentos. 

O relato em epígrafe é a voz de um gestor de restaurante tipo self-service ao 

descrever sua função como multiplicador dos conceitos sobre a segurança dos 

alimentos. 

A voz do gestor é um alerta para a necessidade de inovações na educação 

em saúde para o serviço e no serviço, uma educação para a melhoria contínua das 

práticas desenvolvidas no restaurante. 

Neste intuito, verificamos a necessidade da realização de um material 

instrucional que extrapolasse os muros da sala de aula e que pudesse colaborar na 

segurança dos alimentos no processo protagonista do gestor.  

A dinâmica do programa baseia se na teoria dos 21 dias do médico cirurgião 

americano Maxwell Maltz o qual em 1960 descreve em seu livro “Psycho-

Cybernetics: A new way to get more living out of life” alteração de hábitos apenas 

depois de 03 semanas (21 dias) do efeito fantasma que acometiam pacientes 

amputados (MALTZ, 1960). 

A proposta deste material é ser um programa de reflexões sobre o 

gerenciamento em segurança dos alimentos a ser realizado em 21 dias tendo como 

objetivo a introdução do hábito de uma análise crítica-reflexiva na gestão de práticas 

seguras na manipulação dos alimentos. 
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A teoria dos 21 dias pode ser aplicada em qualquer tipo de mudança de 

hábito de vida, sendo utilizado neste programa para sensibilizar a mudança do 

hábito da reflexão que muitas vezes na rotina agitada dos estabelecimentos 

comerciais, não é realizada (MALTZ, 1960). 

Akutsu et al (2005) corroboram: 

  
A possibilidade de reflexão sobre si mesmo e sobre o seu papel faz do ser 
humano um ser único. Mesmo compreendendo a correlação de forças que 
determinam o atual modelo político-econômico do país, desse ser espera-se 
a ação.  A reflexão e a ação, como constituintes inseparáveis da práxis, são 
a maneira humana de existir; isso não significa, contudo, que reflexão e 
ação não estejam condicionadas, como se fossem absolutas, pela realidade 
em que está o homem. 
 

Este programa educativo busca ir além de apenas informar e alertar sobre a 

necessidade de um novo comportamento, mas pretende incentivar na adoção e 

manutenção deste comportamento (DUBUGRAS, PÉREZ-GUTIÉRREZ; 2008). 

“As pessoas não fazem o que a ciência recomenda por seu aspecto científico, 

mas, sim, por sentir o valor e o significado para elas mesmas” (PILON, 1986, p.364).  

O programa é baseado nos 55 itens do roteiro de inspeção da Portaria 

Estadual CVS 5/2013, os quais foram representados em cartões, sendo que em 

cada um destes possui um item do roteiro e com sua respectiva orientação (SÃO 

PAULO, 2013). 

Neste cenário o programa procura romper com o tradicional sistema de 

segurança dos alimentos (reativo, com responsabilidades centralizadas na Vigilância 

Sanitária, sem um processo de análise de risco estruturado, utilizando a avaliação 

de produtos finais) e trazer uma abordagem moderna com a inclusão do conceito de 

proatividade, prevenção, responsabilidade compartilhada, integração, controle do 

processo de produção e aplicação da análise de risco, pois seus princípios e 

técnicas permitem o diagnóstico de problemas e a definição de soluções mais 

específicas e eficientes (FAO; WHO, 2005).  

 

2 OBJETIVO  

 

Promover a reflexão crítica sobre a situação de segurança dos alimentos de 

estabelecimentos comerciais que manipulem alimentos.  
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3 MÉTODO 

 O gestor deve seguir os seguintes passos: 

- Avaliar seu estabelecimento utilizando o roteiro de inspeção, antes de realizar a 

leitura dos cartões. 

- Iniciar o preenchimento do formulário resumo. 

- Diariamente, antes de iniciar as atividades do estabelecimento, embaralhar e retirar 

um cartão da caixa de reflexões. 

- Caso seja repetida relembrar qual foi a ação desenvolvida na primeira vez e se 

houve o resultado desejado, analisar se a conduta deverá repetida ou modificada. 

- Caso a situação descrita no cartão não se aplique embaralhar e retirar novamente 

até obter um cartão aplicável ao estabelecimento. 

- Anotar no bloco de notas o número do cartão e realizar uma leitura atenta refletindo 

sobre seus conhecimentos sobre o assunto abordado e aplicação do conhecimento 

em seu local de trabalho. 

- Escrever qual foi sua atitude após a leitura do cartão em suas anotações, exemplo: 

verificação no seu local de trabalho da maneira que o item esta sendo desenvolvida, 

orientação da equipe de trabalho ou nada foi feito. Lembre-se de informar o número 

do cartão em sua anotação. 

- No final dos 21 dias de aplicação, reavaliar seu estabelecimento utilizando o roteiro 

de inspeção. 

- Ler todas as suas anotações. 

- Verificar o que foi modificado. 

- Buscar informações do motivo dos itens que permanecem inadequados em seu 

estabelecimento. 

- Analisar e anote suas reflexões dos resultados encontrados. 

- Finalizar com o preenchimento do formulário resumo. 
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4 RESULTADO ESPERADO  

 

Espera-se que o uso das cartas colabore para uma mudança na prática 

pessoal no ambiente profissional, estimulando a melhoria contínua aplicada no 

estabelecimento gerenciado por meio das reflexões das ações desenvolvidas. 

 

5 CONCLUSÃO 

 

 O uso das cartas trata de maneira lúdica questões importantes para o 

enfrentamento dos problemas referentes à segurança dos alimentos, levando ao 

gestor conceitos teóricos e legislativos para o cotidiano do seu local de trabalho. 

 Este material instrucional colabora com o protagonismo do gestor, ao 

ressaltar suas responsabilidades, além de direcionar sobre quais são as atitudes 

necessárias para o cumprimento das boas práticas do local que é responsável. 
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