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Segurança doS alimentoS

na área de ServiçoS de 
alimentação, o controle de 
inSetoS e roedoreS é parte 

primordial doS trabalhoS de 
rotina

www.ldaf.state.la

boaS práticaS de controle  
integrado de pragaS urbanaS  
– requisitos da nova rdC 52

José Carlos Giordano, Lilian 
Varotti e Sérgio Ricardo Araújo
 

A presença de vetores ani-
mais / insetos ou seus 
vestígios é uma das mais 

sérias violações nas normas de 
Boas Práticas de Fabricação GMP. 
Item imprescindível de controle 
em qualquer Sistema de Qualidade 
que requeira segurança, o Controle 
de Pragas Urbanas assume impor-
tância cada vez maior no conjunto 
de procedimentos a serem valida-
dos. A RDC Anvisa nº 18, de 29 
de fevereiro de 2000, detalhava os 

quesitos necessários para os tra-
balhos de prestação de serviços, 
orientando inicialmente os cuida-
dos, introduzindo os POP’s como 
documento para descrever etapas 
do chamado 5W1H: o que fazer, 
como fazer, onde fazer, quando fa-
zer, quem vai fazer.       

No aperfeiçoamento dos con-
ceitos técnicos, uma revisão foi 
desenvolvida, que culminou com 
a publicação no Diário Oficial em 
26 de outubro de 2009 da Resolu-
ção (de 22 de outubro) RDC 52:

Regulamento Técnico para fun-
cionamento de Empresas Especia-

lizadas na Prestação de Serviços 
de Controle de Pragas Urbanas.  
Essa RDC renovada (DOU seção 
I págs. 61 e 62) estabelece diretri-
zes, definições e condições para o 
funcionamento de empresas espe-
cializadas visando ao cumprimen-
to das Boas Práticas Operacionais, 
a fim de garantir a Qualidade e Se-
gurança dos serviços, minimizar o 
impacto ao meio ambiente e saúde 
dos consumidores e também dos 
aplicadores dos desinfestantes. 

Na área de serviços de alimen-
tação, o controle de insetos e roe-
dores é parte primordial dos traba-
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lhos de rotina: os estabelecimentos 
carecem desse trabalho constante 
e dioturnamente – as boas e pro-
fissionais prestadoras de serviços 
precisam demonstrar competên-
cia – os serviços de consultoria 
exigentes e sempre atentos, como 
frisa a nutricionista  Lilian Varotti 
– os donos de estabelecimento não 
querem ter problemas – e os con-
sumidores por sua vez jamais dese-
jam encontrar nos alimentos uma 
desagradável surpresa! 

Varotti resgata no dia a dia o que 
o Manual de Inspeção de Alimen-
tos da FAO / OMS desde 1984 de-
termina: “Deverá sempre ter-se em 
conta que os inseticidas constituem 
um complemento, nunca poderão 
substituir as Boas Práticas de Hi-
giene nos estabelecimentos”.         

A abrangência da resolução re-
vista é muito ampla: indústrias 
em geral, instalações de produção, 
importação / exportação, manipu-
lação, armazenagem / transporte / 
distribuição, fracionamento / em-
balagem, comercialização de ali-
mentos, produtos farmacêuticos / 
perfumes / cosméticos para higie-
ne e saúde humana e animal, for-
necedores de matéria-prima, áre-
as hospitalares / clínicas, clubes, 
shoppings centers, residências e 
condomínios residenciais e comer-
ciais, veículos de transporte cole-
tivo e aeronaves / embarcações, 
aeroportos / portos, instalações 
aduaneiras / portos secos, locais de 
entretenimento e órgãos públicos e 
privados, entre outros.       

No capítulo I da RDC 52, o do-
cumento POP é o procedimento 
objetivo que estabelece instruções 
sequenciais da prestadora de servi-
ços para a realização de operações 
rotineiras e específicas no controle 
de vetores e pragas urbanas. 

Cada empresa descreve através 
de manuais as suas técnicas, como 
no caso da Bio Praticci (www.bio-
praticci.com.br), que desenvolveu 
seus documentos e metodologias 
pelas experiências de profissionais 
com 15 anos de vivência em áreas 

industriais.
O capítulo 2 descreve condições 

para funcionamento:
I - Requisitos gerais
II - Responsabilidade Técnica
III - Instalações
IV - Manipulação e Transporte
V - Inutilização e Descarte de 
embalagens
VI - Comprovação do serviço
VII - Propaganda

Nos Requisitos Gerais, a pres-
tação de serviços somente poderá 
ser efetuada por empresa especia-
lizada, licenciada nas autoridades 
sanitária e ambiental.

Na Responsabilidade Técnica, as 
empresas especializadas na pres-
tação de serviço devem dispor de 
responsável devidamente habilita-
do no exercício das funções relati-
vas ao controle de vetores e pragas 
urbanas, com registro ‘em um con-
selho regional’. Conforme ressalta 
Sérgio Ricardo Araújo - Gerente 
de Suporte Técnico da Bio Praticci 
- cabe às empresas serem tecnica-
mente seletivas nesse conceito de 
‘profissional registrado’. Será que 
todo e qualquer “Conselho’ efeti-
vamente domina conceitos técni-
cos profissionais pertinentes no 
controle de vetores e pragas urba-
nas, a ponto de ser responsável pe-
las operações e assumir possíveis 
anomalias? Na área industrial, essa 
percepção até existe, e esperamos 
que essa RDC auxilie nos setores 
de varejo a separar os profissionais 
competentes dos ‘dedetizadores 
aventureiros’ não responsáveis.

Em relação às instalações, a fir-
ma contratada precisa atender as 
legislações relativas à saúde, se-
gurança, ambiente, uso e ocupação 
do solo urbano. Tais exigências de-
vem ser atendidas onde se encontra 
instalada, bem como em todos os 
locais onde realiza seus trabalhos. 

A prestadora de serviços, osten-
tando letreiro na fachada com seu 
nome fantasia, serviços prestados e 
seu nº da licença sanitária, precisa 
dispor de áreas específicas para ar-
mazenamento e diluição, vestiários 

e local de higienização dos EPIs. 
Outros demais itens importantes 
são exigidos pela Vigilância Sa-
nitária quando da inspeção prévia 
para liberação do alvará de funcio-
namento, devidamente embasados 
em questões de segurança e quali-
dade requerida nas operações.

Quanto à Manipulação todos os 
trabalhos precisam estar descritos 
e disponíveis na forma de Proce-
dimentos Operacionais Padroniza-
dos, incluindo orientações em caso 
de acidente, derrame de produtos, 
aspectos de saúde e biossegurança. 
O Gerenciamento da Rotina, Ges-
tão à Vista, atualização e manu-
tenção dos documentos assumem 
valor preponderante para a boa  
administração da firma que se pro-
põe a atuar com saúde, conforto, 
ambiente e vida das pessoas.

No aspecto de Transporte é res-
saltado que os veículos emprega-
dos no translado dos saneantes e 
equipamentos têm desenho dotado 
de compartimento isolando os ocu-
pantes dos produtos desinfestantes. 
Seu uso é exclusivo para atividade 
de controle de vetores e pragas, 
atendendo às exigências legais para 
transporte de produtos perigosos. 
Óbvio, sendo absolutamente vetado 
o transporte em coletivos indepen-
dente de quantidade, formulações 
ou distâncias.      

Na Inutilização e Descarte de 
embalagens, a empresa técnica 
contratada fica obrigada a devolver 
à origem de venda as embalagens 
em até um ano após a compra dos 
produtos, sendo necessário que ela 
inutilize as embalagens dos desin-
festantes antes da sua devolução. 
Não o fazendo, a total responsabi-
lidade torna-se sua! Os documen-
tos comprobatórios de devolução 
precisam ser guardados.
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A chamada tríplice lavagem 
interna das embalagens, deve ser 
precedida. As responsabilidades, 
cita Araújo, estão agora melhor 
definidas no que se refere à devo-
lução e inativação das embalagens 
usadas – agrega maior proteção ao 
meio ambiente e aumenta a segu-
rança quanto a contaminações!  

Anteriormente as definições de 
descarte eram brandas, com em-
balagens de domissanitários que 
não necessariamente retornavam 
aos distribuidores e revendas. Não 
raro se  identificavam casos de 
acidentes e ‘desinteligências’ en-
volvendo recipientes com resídu-
os tóxicos. Com o aprimoramento 
da resolução, esperamos que essa 
infeliz situação no nosso país seja 
resolvida! 

 No que tange a Comprovação 
do Serviço, para a adequada ras-
treabilidade das atividades a pres-
tadora deve fornecer ao mínimo as 
informações:

Nome do cliente, endereço, data, 
pragas alvo, prazo de assistência 
técnica, grupo químico nome e 
concentração dos produtos em-
pregados, orientações pertinentes, 
nome do responsável técnico, nº 
do telefone do centro de informa-
ções toxicológicas e dados com-
pletos da controladora de vetores 
e pragas urbanas. A respectiva 
nota fiscal deverá ser emitida por 
pessoa jurídica de direito privado, 
registrada na junta comercial.

Finalmente, no tocante à pro-
paganda, toda ela deverá conter 
a identificação da empresa nos 
órgãos licenciadores. É vedado o 
uso de expressões: seguro, atóxi-
co, inócuo, produto natural, suge-
rindo ausência de efeitos adversos 
à saúde humana.      

O capítulo 3 referencia que as 
empresas que pretendam atuar 
nessa área devem atender na ínte-
gra as exigências contidas, previa-
mente ao funcionamento.

O descumprimento constitui in-
fração sanitária! 

Interessante, ressalta José Car-

los Giordano, é que há poucos 
anos na esfera de normatização, 
mais precisamente a partir de 
maio de 2008, uma norma ABNT 
NBR 15.584 orienta o Controle de 
vetores e pragas urbanas. Na parte 
1 são Terminologias, a parte 2 des-
creve Manejo de Vetores e Pragas 
e a parte 3 como estruturar a ISO 
9.001 nesse segmento de serviços. 
Se esse setor não fosse importante 
para a vida e bem estar, não tería-
mos tanta regulamentação e aten-
ção por parte do mercado técnico 
especializado.       

Como o escopo e área de abran-
gência da RDC é vital, cumpre 
entender essa resolução e atender 
seu norteamento nos segmentos 
alimentício, fármaco, cosmético, 
armazenagem e áreas sensíveis 
em geral.  

A consultora Dra. Lilian Varotti 
e Sérgio Ricardo Araújo observam 
que diferentemente da resolução 
original nº 18 publicada em 2000, 
a RDC 52 elucida agora mais aten-
ção ao destino de embalagens e a 
rastreabilidade de documentação 
fiscal sanitária e ambiental, como 
também reforça os produtos efe-
tivamente liberados para uso nos 
trabalhos. 

Anteriormente os saneantes 
desinfestantes ‘liberados’ eram 
os de venda restrita a empresas 
especializadas. Porém, na nova 
ótica da RDC, agora fica permiti-
do também o uso dos produtos de 
‘venda livre’ registrados na Anvi-
sa. Essa lacuna, juntamente com 
a possibilidade da inserção de RT 
técnicos de conselhos profissio-
nalmente não pertinentes, pode 
gerar incremento de firmas caren-
tes de credibilidade, geradoras de 
riscos e operações mal aplicadas 
redundando em contaminações de 
ambiente e produtos!      

É questão hoje dar atenção a 
sustentabilidade no âmbito Minis-
tério da Saúde – Brasil, que res-
gata conceitos globais da NPMA 
– National Pest Management As-
sociation dos EUA, que há déca-

das orienta trabalhos na área, com 
base também em GMP e HACCP 
nas áreas sensíveis.

Retrata uma necessidade cada 
vez maior de comprovação no mer-
cado, de atuar com: ética > quali-
dade > seriedade > flexibilidade > 
competência e determinação.

Detalhes de propaganda não 
eram anteriormente citados e os 
POPs passaram a ter agora mais 
destaque, dando reforço a RDC 
275 que legisla os Procedimentos 
Operacionais. 

Responsável pela coluna ‘Segu-
rança dos Alimentos’ na revista 
Controle de Contaminação, Gior-
dano finaliza apenas relembran-
do a todos o que a portaria 326 
(30/07/97) do MS de forma bri-
lhante preconiza: “Só devem ser 
empregados praguicidas caso não 
se possa aplicar com eficácia ou-
tras medidas de prevenção”. Boas 
Práticas de Fabricação, Melhores 
Práticas Operacionais, sempre!    

A atualização da RDC mostra 
o inexorável processo de aprimo-
ramento da Qualidade não só de 
produtos, mas também dos ser-
viços. A ISO 22.000 requer tais 
cuidados na esfera alimentícia e 
as revisões ISO 9.001 e 14.001 da 
mesma forma exigem excelência 
nas operações.  

      

Pense nisso!     

José Carlos Giordano
Diretor da JCG Consultoria em 
Higiene e Qualidade
umbrellagmp@terra.com.br

Lilian Varotti
Nutricionistas Consultoria em Seg. 
Alimentar
nutricionistas@terra.com.br

Sérgio Ricardo Araújo 
Gerente de Suporte Técnico da Bio 
Praticci
www.biopraticci.com.br


