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1. RESUMO 

As condições higiênico-sanitárias das mãos de manipuladores, dos equipamentos, utensílios e 

alimentos de uma Unidade Produtora de Refeição Comercial se tornam cada vez mais objetos 

de estudo, devido à mudança do estilo de vida e hábitos alimentares da população, passando 

estas por optarem a consumir alimentos nesses estabelecimentos. O presente estudo teve por 

objetivo determinar os perigos e pontos críticos de uma unidade produtora de refeição 

comercial e sua relação com a implantação dos princípios do Sistema de Análises de Perigos e 

Pontos Críticos de Controle que tem por finalidade medidas preventivas na garantia da 

segurança alimentar. Este estudo utilizou como metodologia coletas de materiais das mãos de 

dezesseis manipuladores de alimentos, três equipamentos, quatro utensílios, nove alimentos 

servidos no dia da coleta, durante o período de seis meses. Foram feitos aferição da 

temperatura dos alimentos coletados e aplicação do Check- List de acordo com a CVS-5/2013. 

Foram realizadas análises microbiológicas, sendo avaliado ausência/presença de 

Staphylococcus aureus e Staphylococcus epidermides e feito a contagem de Aeróbios 

Mesófilos. Os resultados obtidos em relação aos alimentos foram de presença em 88,88% de 

Aeróbios Mesófilos, para Staphylococcus epidermides houve presença em 11,11% e 

Staphylococcus aureus obteve-se ausência. O ponto crítico encontrado foi a falta de controle 

da exposição dos mesmos na distribuição, ficando evidente a necessidade de análises 

preventivas nos estabelecimentos para controle de prováveis patógenos que poderão causar 

danos a saúde do consumidor. Já em relação aos utensílios houve presença em 29,41% de 

Staphylococcus e 47,05% de Aeróbios Mesófilos, e os resultados obtidos através das mãos 

dos manipuladores de alimentos houve presença em 37,5% de Staphylococcus aureus e de 

6,25% de Staphylococcus epidermides. Os resultados analisados de equipamentos em relação 

ao ralador de cenoura obteve-se presença em 100% de Staphylococcus e 80% de Aeróbios 

Mesófilos, e em relação aos outros equipamentos (dois) obtiveram presença em 100% de 

Aeróbios Mesófilos. 

 

INTRODUÇÃO 

O alimento é essencial para a manutenção e crescimento dos indivíduos, pois fornece 

energia e materiais necessários para construir e reparar tecidos, para realizar o trabalho e 

manter as defesas corpóreas contra as doenças, onde para indivíduos saudáveis, uma 

contaminação é sim desagradável, mas não é uma ameaça comumente á vida, porém em 



idosos, crianças, gestantes e enfermos muitas vezes uma contaminação alimentar pode ser 

fatal (ADAMS; MOTARJEMI, 2002; EVANGELISTA, 2003). 

Os alimentos podem ser contaminados diretamente ou indiretamente por diferentes 

agentes que fazem com que ocorram ações indesejáveis, podendo causar danos ao organismo, 

sendo essenciais pelo seu teor de nutrientes e qualidades organolépticas principalmente, e por 

intermédio dessa contaminação eles se tornam mais susceptíveis á multiplicação de várias 

espécies de microrganismos (EVANGELISTA, 2003). 

O termo UPR, Unidade Produtora de Refeições, é utilizado para quando há uma 

refeição feita fora do lar, podendo ser em locais comerciais (restaurantes, bares e similares) ou 

locais coletivos (Unidade de Alimentação e Nutrição) (POPULIM, 2010). 

Qualidade é a capacidade de um produto ou serviço de satisfazer necessidades 

implícitas a custo competitivo, contendo bons atributos visíveis, invisíveis e de segurança. 

Contudo, a área de serviços deve-se empregar alguns atributos, sendo cordialidade no 

atendimento, rapidez, pontualidade, facilidade de acesso, entre outros. Garantia da qualidade é 

um processo evolutivo da qualidade, visando sempre alcançar níveis mais altos de satisfação 

de um produto ou serviço aos consumidores, onde contém atividades que agregam controle de 

qualidade sendo que os resultados obtidos serão avaliados como uma forma de verificar se há 

algo de errado, para que seja corrigido adequadamente (CEZARI, 1998). 

Para se evitar ou reduzir os riscos de doenças transmitidas por alimentos, deve-se ter 

medidas preventivas e controle de higiene, incluindo o Manual de Boas Práticas, devendo ser 

adotadas na cadeia produtiva, unidades de comercialização e nos domicílios, visando à 

melhoria das condições sanitárias dos alimentos (BRASIL, 2008). 

Alguns pontos principais diagnosticados em falhas de preparações são o uso incorreto 

do binômio tempo-temperatura, refrigeração inadequada, uso de produtos clandestinos, 

grande intervalo entre o preparo e o consumo, condições inadequadas de armazenamento e de 

conservação dos alimentos, más condições de higiene na manipulação dos alimentos, 

manipuladores infectados ou contaminados, alimentos contaminados, utilização de sobras, 

falta de adequação e conservação da estrutura física dos estabelecimentos, que contribuem 

para a ocorrência de contaminação cruzada principalmente (NOLLA; GENY, 2005). 

O sistema de Análise de Perigos Pontos Críticos de Controle (APPCC) teve início por 

haver uma necessidade de uma alimentação segura para os astronautas nos Estados Unidos. 



Desde então ele é utilizado em toda prática alimentar desde o cultivo dos alimentos até o 

preparo e distribuição destes, onde consiste em determinar alguns pontos principais para que 

se possa utilizar medidas preventivas e garantir a segurança do alimento final (ARRUDA, 

1998). 

Há vários meios de contaminação dos alimentos, sendo: biológicos que são os 

parasitas, protozoários e vermes, que podem causar várias doenças, sendo desde uma simples 

diarréia até um câncer hepático; químicos onde há limites na utilização de aditivos e 

contaminantes para que não provoque danos á saúde, sendo estabelecidos pela FAO/WHO 

(2003); microbiológicos sendo as micotoxinas, bolores e aflatoxinas; e físicos, sendo qualquer 

objeto estranho que pode causar a contaminação do alimento ou causar algum dano sério á 

saúde do consumidor (ADAMS; MOTARJEMI, 2002). 

Os microrganismos contaminantes de alimentos, sobrevivem e tem multiplicação 

dependente de alguns fatores, podendo ser temperatura (tendo crescimento de termófilos, 

mesófilos e psicrófilos), umidade (mofos, fermentos e bactérias), concentração de íons de 

hidrogênio (pH) (como a maioria das bactérias, fermentos, ácido tolerantes e mofos), presença 

de oxigênio (grande maioria dos microrganismos crescem), presença de sal (maioria das 

bactérias crescem), presença de açúcar (maioria dos microrganismos, e também mofos que 

conseguem se desenvolver mesmo em umidade baixa), desinfetantes (podem ter ação 

bacteriostática ou bactericida), antibióticos (tem poder bacteriostático ou poder bactericida, 

seu uso constante pode provocar o aparecimento de raças resistentes) (RIEDEL, 1987). 

 

2. OBJETIVOS 

3.1 Objetivo Geral 

 Determinar os perigos e pontos críticos de uma unidade produtora de refeição 

comercial e sua relação com a implantação dos princípios de Sistema de Análises de Perigos e 

Pontos Críticos de Controle (APPCC) que tem por finalidade medidas preventivas na garantia 

da segurança alimentar. 

 

3.2 Objetivos específicos 

• Verificar através de análise microbiológica de mãos, alimentos e ambiente 
(equipamentos e utensílios) os principais perigos que possam causar DTAs; 



• Verificar através de Check list as condições higiênico-sanitárias dos alimentos, 
ambiente e manipuladores, comparando com a Portaria CVS-5, de 09 de abril de 2013. 

 

3. METODOLOGIA 
Análise microbiológica das mãos dos manipuladores de alimentos do estabelecimento, 

dos alimentos servidos no dia da coleta, dos equipamentos e utensílios utilizados nas 
preparações das refeições. Foi realizada a aplicação do Check-List de acordo com a CVS-
5/2013 e também foi feita a medida de temperatura dos alimentos coletados no dia. 

 
 
4. DESENVOLVIMENTO 

Primeiramente o estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética da Universidade de 
Ribeirão Preto-UNAERP, e iniciaram-se as coletas. 

Em seguida, foram feitas as preparações dos meios de cultura Ágar Baird-Parker e 
Ágar Padrão Contagem no laboratório da UNAERP. 

Foi feito a aplicação do Check-List para a verificação da situação sanitária dos 
estabelecimento, sendo esta posteriormente comparada com a CVS-5/2013. 

Foram coletadas amostras de nove alimentos no total e feita a análise de ausência ou 
presença de Staphylococcus aureus e epidermides e feito a contagem de Aeróbios Mesófilos. 

Foram coletadas em seguida amostras de quatro utensílios e três equipamentos e feito 
a análise de ausência ou presença de Staphylococcus aureus e epidermides e também feito a 
contagem de Aeróbios Mesófilos. 

Foram feitas as coletas das amostras das mãos de dezesseis manipuladores de 
alimentos e analisado se houve ausência ou presença de Staphylococcus aureus ou 

epidermides. 

Para análise de Aeróbios Mesófilos, foram feitas em superfície, com posterior 

contagem total de unidades formadoras de colônias com o auxílio de uma caneta, onde os 

valores de referências utilizados foram através de Silva Junior (2008). 

Já para análise de Staphylococcus, foram realizadas também em superfície, porém 

analisando apenas ausência ou presença de unidades formadoras de colônia, e identificadas 

caso haja aparição de Staphylococcus aureus e/ou Staphylococcus epidermides. 

 
 

5. RESULTADOS 

Preventivamente foram realizadas as aplicações do Check List da CVS-5/2013 para um 
levantamento da situação sanitária do estabelecimento.  

 As condições verificadas do Check List aplicado em relação às condutas dos 
funcionários do estabelecimento inspecionado foram na maioria satisfatórios exceto: 



• Art.9- Dois funcionários apresentavam lesões nas mãos;  

• Art. 15 e 80- Não possui cartazes educativos sobre higienização das mãos; 

• Art. 39- As verduras são compradas já higienizadas e não passam por outra 
higienização pelo estabelecimento; 

• Art. 52- Não há guarda de amostras das refeições preparadas; 

• Art. 81- Há vassouras no local de preparação de hortifrutículas; 

• Art. 85- Os pisos não são antiderrapantes; 

• Art. 86 e 87- As paredes possuem rachaduras pequenas. 

Portanto, o estabelecimento contém pontos críticos a serem averiguados e 
inspecionados. 

 Em seguida foram feita as coletas das amostras de materiais de dezesseis 
manipuladores de alimentos, nove alimentos, quatro utensílios (onde eram dois utensílios de 
mesa e dois e cozinha), e três equipamentos, onde todos foram para o Laboratório de 
Microbiologia para posterior análise. 

 Para valores de referência comparados com Aeróbios Mesófilos neste estudo, foram 
utilizados segundo Silva Junior (2008), e os resultados obtidos nas análises microbiológicas 
dos alimentos podem ser observados na Tabela 1. 

Tabela 1- Resultados das análises microbiológicas para Staphylococcus e Aeróbios Mesófilos de alimentos (n=9) 
comercializados em uma Unidade Produtora de Refeição Comercial de Ribeirão Preto, 2015.  

Alimentos Staphylococcus 

aureus 

Staphylococcus 

epidermides 

Aeróbios 
Mesófilos 

    
Arroz Branco Ausência Ausência Ausência 

Valor de Referência - - >10⁶ 
Caldo para Risoto Ausência Ausência 6,4x10⁴ 

Valor de Referência - - >10⁶ 
Farofa Ausência Ausência 1,41x10⁴ 

Valor de Referência - - >10⁶ 
Torrada Ausência Ausência 6,4x10³ 

Valor de Referência - - >10⁶ 
Carne (Picanha) Ausência Ausência 1,5x10³ 

Valor de Referência - - >10⁶ 
Arroz para Risoto Ausência Presença 2,6x10² 

Valor de Referência - - >10⁶ 
Peixe (Merluza) Ausência Ausência 4x10² 

Valor de Referência - - >10⁶ 
Alface Ausência Ausência 2,36x10⁵ 

Valor de Referência - - >10⁶ 
Cenoura Ausência Ausência 1,22x10⁵ 



Valor de Referência - - >10⁶ 
Fonte: Próprio Autor. 

 

Tabela 2- Resultados das análises de temperatura de alimentos (n=6) comercializados em uma Unidade 
Produtora de Refeição Comercial de Ribeirão Preto, 2015.  

ALIMENTO TEMPERATURA 
Arroz Branco 78° Celsius  

Caldo de Risoto 80,1° Celsius 
Farofa 41,9° Celsius 

Carne (Picanha) 67,3° Celsius 
Arroz para Risoto 74,5° Celsius 

Peixe (Filé de Merluza) 74,9° Celsius 
Fonte: Próprio Autor. 

Em relação ás temperaturas dos alimentos foram utilizados como valores de referência através 
da Portaria CVS-5, de 09 de abril de 2013, onde para alimentos quentes, é recomendado que 
abaixo de 60° Celsius por no máximo uma hora.  

Foi observado erro á temperatura apenas em relação à farofa, onde esta estava com 41,9° 
Celsius. 

Para a análise de alimentos, pode-se observar que houve crescimento em 88,88% dos 
Aeróbios Mesófilos, porém estão dentro dos limites recomendados por Silva Junior (2008), 
mas isto não significa que não haja pontos críticos que deverão ser averiguados.  

Nas amostras em análises para Staphylococcus aureus não houveram presença em nenhuma 
das amostras, já para Staphylococcus edpidermides foram encontrados em apenas 11,11% de 
presença, indicando ponto crítico a ser melhorado para que não ocorra um agravo nas 
condições higiênico-sanitários do estabelecimento podendo comprometê-lo. 

Nas Tabelas 3 e 4 detalhadas abaixo, podem-se observar as análises de microrganismos em 
equipamentos. 

Tabela 3- Resultados dos cálculos das análises microbiológicas para Staphylococcus e Aeróbios Mesófilos de 
equipamentos (ralador de cenoura) (n=3) utilizados em uma Unidade Produtora de Refeição de Ribeirão Preto, 
2015. 

Microrganismos 
avaliados 

Amostra 
1 

Amostra 
2 

Amostra 
3 

Amostra 
4 

Amostra 
5 

Staphylococcus 

epidermides 

Presença Presença Presença Presença Presença 

Staphylococcus 

aureus 

Presença Presença Presença Presença Presença 

Aeróbios 
Mesófilos 

Superpopulação Ausência 1x10³ 
UFC 

Superpopulação Superpopulação 

Fonte: Próprio Autor. 

 



Tabela 4- Resultados dos cálculos das análises microbiológicas para Staphylococcus e Aeróbios Mesófilos de 

equipamentos (n=3) utilizados em uma Unidade Produtora de Refeição de Ribeirão Preto, 2015.  

Equipamentos Staphylococcus 

aureus 

Staphylococcus 

epidermides 

Aeróbios 
Mesófilos 

Amaciador de 
carnes 

Ausência Ausência 4x10³ 

Espremedor de 
Laranja 

Ausência Ausência 1x10³UFC 

Fonte: Próprio Autor. 

 

Para análise de equipamentos, e em relação á tabela 3, foram identificadas presença de 100% 

em Staphylococcus aureus e epidermides, e presença em 80% de Aeróbios Mesófilos.  

Foram utilizados para equipamentos os valores de referência segundo Silva Junior (2008) para 

Aeróbios Mesófilos, onde valores menores ou iguais á 50 são satisfatórios, e maiores á 50 são 

insatisfatórios. 

Em relação á tabela 4, houve presença em 100% de Aeróbios Mesófilos e ausência total em 

Staphylococcus. 

Na tabela 5 descrita abaixo, são referentes á análise microbiológicas de utensílios. 

Tabela 5- Resultados parciais das análises microbiológicas para Staphylococcus e Aeróbios Mesófilos de 

utensílios (n=17) comercializados em uma Unidade Produtora de Refeição de Ribeirão Preto, 2015.  

 
 

Amostras 
1 

Amostras 
2 

Amostras 
3 

Amostras 
4 

Amostras 
5 

Pratos 

 

Staphylococcus 

epidermides 

 

 
 
Ausência 

 
 
Ausência 

 
 
Ausência 

 
 
Ausência 

 
 
Presença 

Staphylococcus 

aureus 

 

Ausência Ausência Ausência Ausência Presença 

Aeróbios Mesófilos 1UFC Ausência Ausência Ausência Superpopulação 
 

Garfos 
 

     

Staphylococcus 

epidermides 

 

Ausência Ausência Ausência Ausência Ausência 

Staphylococcus 

aureus 

 

Ausência Ausência Presença Ausência Ausência 

Aeróbios Mesófilos 1 UFC Ausência 353 UFC Ausência Ausência 
 

    Escumadeiras 
     

      



Staphylococcus  

Epidermides 

Ausência Ausência Ausência Ausência Ausência 

 

Staphylococcus 

aureus 

 
Ausência 

 
Ausência 

 
Ausência 

 
Ausência 

 
Ausência 

 
Aeróbios Mesófilos 

 
Ausência 

 
1 UFC 

 
Ausência 

 
Ausência 

 
1 UFC 

 
     Facas de carnes 

  

   
Staphylococcus                   

Epidermides 

Presença Ausência 

 

Staphylococcus  

Aureus 

 
Ausência 

 
Presença 

 
Aeróbios Mesófilos 

 
36 UFC 

 
5 UFC 

Fonte: Próprio Autor. 

 

Foram utilizados para utensílios os valores de referência segundo Silva Junior (2008) para 

Aeróbios Mesófilos, onde valores até 100 são satisfatórios, e maiores que 100 são 

insatisfatórios. 

Para as análises de utensílios, houve presença em 29,41% de Staphylococcus e 47,05% de 

presença em Aeróbios mesófilos, indicando então que este estabelecimento tem pontos 

críticos a serem considerados. 

Para os funcionários não serem identificados por nome, foram substituídos estes por números 

de 1 á 16.  

Na Tabela 6 indicada abaixo, são os valores obtidos para as análises feitas nas mãos dos 

manipuladores de alimentos do estabelecimento. 

 

Tabela 6- Resultados parciais das análises microbiológicas para Staphylococcus de manipuladores de alimentos 

(n=16) comercializados em uma Unidade Produtora de Refeição de Ribeirão Preto, 2015.  

Funcionários Staphylococcus aureus Staphylococcus 

epidermides 

1 Ausência Ausência 
2 Ausência Ausência 
3 Ausência Ausência 
4 Ausência Ausência 
5 Presença Ausência 
6 Presença Ausência 
7 Presença Ausência 
8 Ausência Ausência 
9 Ausência Ausência 

10 Ausência Ausência 



11 Presença Ausência 
12 Ausência Ausência 
13 Ausência Ausência 
14 Presença Ausência 
15 Ausência Ausência 
16 Presença Presença 

Fonte: Próprio Autor. 

 

 Para as análises realizadas com os manipuladores de alimentos, teve-se como resultado 

presença de 37,5% (n=6) de Staphylococcus aureus e presença também em 6,25% (n=1) de 

Stapylococcus epidermides, portanto indica também uma condição higiênica sanitária 

inadequada, pois anterior à coleta das amostras das mãos dos mesmos, estes deveriam lavar as 

mãos para averiguarmos se o procedimento de higienização (produto + processo) estavam 

adequados. 

 

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A busca e o aperfeiçoamento pela qualidade dos serviços alimentares, por exigência de 

consumidores, aumentam a procura por sistemas que possam proporcioná-la e, que 

também, sejam efetivos não só no quesito sanitário, mas na redução de perdas e no 

aumento da competitividade.  

A aplicação dos princípios do  sistema APPCC em restaurantes comerciais , vem ao 

encontro da satisfação dessas exigências  por ser um programa que tem como filosofia a 

prevenção e, por trabalhar junto a outros já utilizados, não desperdiçando pré-

investimentos, ou seja, aproveitando os investimentos feitos em outros programas em 

favor da segurança alimentar. 
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