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1. RESUMO 

Atualmente, nota-se uma constante mudança no estilo de vida da população 

imposta pelo mundo moderno, o que pode contribuir para um aumento no 

consumo de alimentos fora do ambiente domiciliar, um fator determinante para 

as causas de diversas doenças devido à má qualidade desde o preparo até a 

disponibilidade do alimento ao consumidor. O presente estudo tem por objetivo 

avaliar a segurança alimentar a partir de observações criteriosas quanto à 

identificação de riscos à saúde. Parcialmente foram observados 5 

estabelecimentos que produzem e/ou comercializam alimentos na cidade de 

São Paulo. Verificou-se, que mesmo tendo uma legislação específica da 

Vigilância Sanitária, alguns estabelecimentos demonstraram irregularidades 

que podem levar riscos à saúde.   

Palavras-chave: segurança alimentar, DTA’s, Vigilância Sanitária, APPCC, 

RDC.  

2. INTRODUÇÃO 

 Muito se discute sobre os cuidados com a produção e comercialização 

de alimentos por estabelecimentos comerciais da cidade de São Paulo, uma 

vez que, o número de comércio que serve alimento pronto à população 

aumenta constantemente. Com isso, torna-se crucial a importância na 

qualidade do alimento em todas as etapas de produção e comercialização 

(GERMANO, 2003). 

 Atualmente, a produção e a comercialização de alimentos prontos para o 

consumo podem estar suscetíveis a riscos de contaminação, contribuindo para 

o surgimento das Doenças Transmitidas por Alimentos (DTA’s) (FORSYTHE, 

2002).  

3. OBJETIVOS 

 Identificar as formas inapropriadas de comercialização de alimentos por 

estabelecimentos da cidade de São Paulo; 

  Reconhecer a importância do controle sanitário no preparo de 

alimentos, para garantir a segurança do consumidor e identificar os principais 

riscos que os mesmos oferecem à saúde;  

 Avaliar as condições higiênico-sanitárias e físico-estruturais dos 

estabelecimentos que produzem e/ou comercializam alimentos na Cidade de 

São Paulo. 



4- METODOLOGIA 

 Para este trabalho foi realizado levantamento bibliográfico de artigos 

científicos publicados e indexados na Biblioteca Virtual em Saúde (BVS), no 

período de 2000 a 2013 além de livros e revistas de circulação nacional 

utilizando os descritores: segurança alimentar, DTA’s, Vigilância Sanitária, 

APPCC, alimento, RDC.  A opção por estes descritores deve-se ao fato de 

referirem-se aos termos exatos, favorecendo a busca de publicações que se 

refiram com mais particularidade ao objeto de estudo.  

 Por se tratar de um trabalho de campo, serão realizadas visitas 

observacionais aleatoriamente, em estabelecimentos que produzem e 

comercializam alimentos situados na cidade de São Paulo. As visitas estão 

sendo realizadas no desde Julho/2014 e terminarão em Outubro/2014. 

5- DESENVOLVIMENTO  

 A segurança alimentar representa um desafio atual e visa ofertar 

alimentos livres de riscos à saúde do consumidor. Garantir a segurança no 

preparo, armazenamento e distribuição dos alimentos, é primordial para evitar 

contaminação (PESSANHA, 2004). Com o passar dos anos, muitas medidas 

foram regulamentadas a fim de garantir a qualidade dos alimentos, tais como 

regulamentos técnicos específicos e normas de caráter geral, atribuídas a todo 

tipo de indústria alimentícia (SILVEIRA, 1996).  

 A Fiscalização de alimentos nos dias atuais é fundamentada pelo 

Sistema de Análise de Perigos em Pontos Críticos de Controle (APPCC), 

vigente desde 1993, estabelecido pelo Ministério da Saúde na Portaria nº 1.428 

(BRASIL, 1993). Em 2004, foi publicado a RDC nº 216 que trata do 

Regulamento Técnico de Boas Práticas (BRASIL, 2004).  

 A intervenção e a indicação de medidas sanitárias para a prevenção e 

controle de surto de DTA devem se apoiar em legislação específica do 

Ministério da Saúde, da Agência Nacional da Vigilância Sanitária e do 

Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA), que podem ser 

complementadas com os demais códigos sanitários de níveis estadual e 

municipal (BRASIL, 2010).  

6. RESULTADOS PRELIMINARES 

 O trabalho segue como parâmetro os três grupos de análises 

preconizados pela ANVISA: grupo I com mais de 70% de atendimento dos itens 



imprescindíveis, o grupo II, com 30% a 69,9% de atendimento e o grupo III, 

com menos de 30,0% de atendimento.  

 As visitas aos estabelecimentos comerciais estão sendo desenvolvidas 

respeitando normas locais, bem como, estabelecendo critérios de avaliação no 

que se trata das condições higiênico-sanitárias. Observam-se alguns pontos 

críticos em determinados estabelecimentos comerciais em relação aos itens 

Higiene de equipamentos, Higiene de utensílios, Manipuladores de alimentos, 

Produção das refeições, Ambiente, Acondicionamento do lixo, Instalações 

sanitárias e vestiários.  Do total de estabelecimentos visitados, 60% dos 

itens estão classificados no grupo II, 28% desses, estão classificados conforme 

atendimento ao grupo III e 12% não houve condições de observação por falta 

de autorização e de acesso. 
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