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Segurança doS alimentoS

aS organizaçõeS 
envolvidaS naS etapaS 
de fabricação de 
alimentoS preciSam 
atender a requiSitoS 
de criação, 
implementação e 
manutenção de 
programaS de pré-
requiSitoS (ppr), 
independentemente 
de Seu tamanho ou 
complexidade.

check liSt -  
Conferir a verdade, na Certeza 
da exCelênCia do GMP beM feito  

- Riscos do alimento (físico, micro-
biológico, químico, ambiental, etc.).

- Aspectos da contaminação do ali-
mento.

- Expectativas e demandas do consu-
midor.

plano de qualidade

Para permanecer viável em um 
ambiente competitivo e regulado, a 
empresa produtora / processadora de 
alimentos precisa  tomas as seguintes 
iniciativas:

- Estabelecer um sistema de geren-
ciamento adequado.

- Buscar a certificação do sistema de 
qualidade.

Em relação ao sistema de qualida-
de, recomenda-se que a empresa ten-
te desenvolver seu próprio modelo, 
proporcional as suas necessidades e 
exigências. Um modelo autodesenvol-
vido e autodirecionado teria uma alta 
probabilidade de sucesso. Na verdade, 
é desenvolvido e auditado através da 
utilização do conhecimento coletivo e 
das informações contidas nos diversos 
sistemas de qualidade bem organiza-
das atualmente disponíveis. Alguns 
dos atributos-chaves de um modelo de 
qualidade bem fundamentado são: 

- Um paradigma bem fundamentado 
e constante num foco de qualidade a 
longo prazo.

- Uma estrutura operacional alinha-
da para a implementação do sistema de 
qualidade em curto prazo.

- Uma estrutura de gerenciamento de 
processo via competente grupo funcio-
nal já em médio prazo.

Um modelo de qualidade ideal é 
aquele que acomoda adequadamente 
os elementos necessários de qualquer 
sistema de qualidade voluntário e/ou 
obrigatório e cuida também dos com-
ponentes básicos do gerenciamento de 

qualidade:
- Responsabilidades do gerencia-

mento
- Recursos Humanos – Comporta-

mento
- Ciclo de vida do produto / processo
- Funções de suporte – SSOP ( Pro-

cedimentos Padrão )
- Orientação ao cliente – Comuni-

cação
- Integração de sistemas – GMP ( 

Boas Práticas de Fabricação )
- HACCP: Sistema de Análise de 

Risco e Prevenção

checar programa de pré-
requiSitoS junto com a iSo 
22.000  

Como se já não bastassem nossos de-
safios nas Good Manufacturing Practi-
ces, as exigências para as organizações 
envolvidas nas etapas de fabricação de 
alimentos precisam atender a requisitos 
de criação, implementação e manu-
tenção de programas de pré-requisitos 
(PPR), independentemente de seu ta-
manho ou complexidade. Ou se atende 
a essas necessidades, ou a alternativa é 
atender essas necessidades. Não há esco-
lha para quem busca evoluir e se manter 
num mercado Brasil que já se permeia 
como a sexta economia mundial.

Os itens a serem aplicados e audita-
dos complementando as GMP tradicio-
nais são:
- Construção e configuração de projeto 
de edifícios
- Layout das instalações e locais de tra-
balho
- Utilidades – ar, água e energia
- Descarte de resíduos e serviços de 
apoio
- Adequação, limpeza e manutenção de 
equipamentos
- Gestão de materiais comprados

José Carlos Giordano

“Qualidade” é uma necessi-
dade geral para qualquer 
situação, é obrigatória 

para o setor alimentício e afins, onde 
o interesse gira em torno das questões 
de segurança e saúde. No entanto, ge-
renciar a qualidade nos setores não é, 
de forma alguma, uma tarefa fácil. 
Os produtores e processadores de ali-
mentos encontram um conjunto de 
dificuldades e demandas conforme a 
natureza do produto, necessidades de 
gerenciamento de qualidade e uma or-
dem reguladora. Um eficiente modelo 
de aprimoramento de qualidade de 
alimentos precisa cuidar e acomodar 
adequadamente os seguintes elementos 
que precisam ser validados:

- Mudança e envolvimento da nature-
za da complexidade, variedade e volu-
me do alimento.

- Especificações e padrões de quali-
dade dos alimentos.

- Exigências reguladoras.
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Segurança doS alimentoS

2.0 - Índice - check liSt em boaS prÁticaS - parte 1
ITEM REQUISITOS

2.1 Áreas Externas

2.2 Sanitários

2.3 Edificações , projetos e instalações

2.4 Vestiários

2.5 Lavatórios

2.6 Pessoal

2.7 Treinamento

2.8 Responsabilidade técnica / controles

2.9 Equipamentos e utensílios

2.10 Produção

2.11 Proteção ao produto

2.12 Manutenção e utilidades

2.13 Controle de pragas

2.14 Limpeza e sanitização

2.15 Housekeeping , 5S

2.16 Recebimento e estocagem

2.17 Materiais de embalagem

2.18 Armazenamento e rastreabilidade

2.19 Controle de documentos

2.20 Sistema de gestão ambiental

2.21 HACCP

    2.1  - ÁreaS externaS
ITEM REQUISITOS

2.1.1 A instalação é localizada em região onde as áreas adjacentes ao seu perímetro não oferecem  risco às 
condições de higiene e sanidade?

2.1.2 Áreas ao redor das edificações estão limpas de materiais em desuso, gramas altas e mato?

2.1.3 Existe calçada com pelo menos 1 metro de largura contornando  as edificações com declive para fora e 
mantida desobstruída?

2.1.4 Áreas de estacionamento, jardins e ruas estão adequadamente pavimentadas e mantidas?

2.1.5 Áreas externas próximas às portas estão iluminadas com lâmpadas de vapor de sódio?

2.1.6 Áreas baixas estão mantidas com boa drenagem de forma a não proporcionar  
empoçamentos e alagamentos?

2.1.7 Existe área isolada, ou caçamba  fechada e exclusiva para guarda de lixo ?

2.1.8 O lixo é retirado  diariamente?

2.1.9 Cestos / coletores de lixo tem tampa e são constituídos de material adequado?

2.1.10 Inexistem  evidências de pragas e seus resíduos?

2.1.11 Plataforma de embarque / desembarque é construída a pelo menos 1 m. do piso?

2.1.12 Portas, janelas, clarabóias, áreas de ventilação e aberturas similares são ajustadas à construção, não pos-
suem frestas / não permitem entrada de água e luz?

2.1.13 Aberturas para as áreas externas à fábrica são protegidas pelo uso de telas de malha # 2 mm, cortinas  
de ar ou  método eficiente?

2.1.14 Todas as janelas estão adequadamente teladas e as telas são  fáceis de serem substituídas?

2.1.15 Portas com sistema de auto fechamento são ajustadas de tal forma a não permitir aberturas maiores que 
1 cm quando fechadas, bem como nas frestas e junções?

2.1.16 Todas as portas estão adaptadas com sistema de auto fechamento?

2.1.17 Portas  das áreas de embarque e desembarque estão projetadas contemplando a instalação  de cortinas 
de ar ou cortinas de PVC?

2.1.18 Existe sistema adequado para tratamento de efluentes e poluentes atmosféricos?

2.1.19 Existe iscagem de monitoramento de roedores?
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Segurança doS alimentoS

    2.2  - SanitÁrioS

ITEM REQUISITOS

2.2.1 Áreas e instalações estão de tal forma concebidas que não é observado o uso de instalações provisórias?

2.2.2 Área contempla a quantidade necessária de m2 por setor?

2.2.3 Fluxo do processamento é concebido  de tal forma a não permitir risco de contaminação cruzada?

2.2.4 Existem antecâmaras ou eclusas  nas entradas principais de pessoal e insumos para a área de processo?

2.2.5 Portas internas são de superfícies lisas, de materiais não absorventes e não possuem abertura maior que 1 
cm do piso ?

2.2.6 Existem equipamentos de insuflamento e exaustão de ar nas áreas de processamento com dutos dotados de telas?

2.2.7 É observada a existência de áreas definidas para refeitório, vestiário, descanso , separadas da área de processo?

2.2.8 Superfícies das paredes são lisas, laváveis, impermeáveis, de cor clara e fáceis de limpar ou são recobertas 
com epoxi ou ladrilhos?

2.2.9 Teto é isento de descamações de tinta, bolores, umidade, fungos, teias, etc.?

2.2.10 Beirais internos, se existentes, são inclinados, de forma a evitar o acúmulo de sujidades e pássaros?

2.2.11 Piso é construído de concreto / cerâmica , monolítico ou material de composição aprovada e termina embuti-
do nas paredes?

2.2.12 Inexistem evidências de goteiras e infiltrações?

2.2.13 Junções das paredes com  piso ou do piso com os equipamentos são curvas e possuem raio mínimo para 
facilitar higienização?

2.2.14 Áreas de laboratório ou inspeção possuem iluminação superior a 1000 lux medidos pela segurança do trabalho?

2.2.15 Áreas de processamento possuem  iluminação superior a 250 lux medidos pela segurança , conforme PPRA?

2.2.16 Instalações elétricas estão em bom estado de manutenção?

2.2.17 Lâmpadas são protegidas com proteção plástica ou outro material aprovado?

2.2.18 Ventilação é adequada, com conforto térmico, sem fumaças, vapores?

2.2.19 Materiais em desuso e sucata são mantidos  em lugar específico e apropriado e fora das áreas internas  de 
processamento?

2.2.20 Forro (parte interna da cobertura ou telhado parte interna) é limpo, em boas condições de manutenção, sem 
condensação, sem sinais de goteiras, sem mofo, sem aberturas, juntas seladas?

2.4  - veStiÁrioS

ITEM REQUISITOS

2.4.1 Vestiários tem eclusas de forma a não terem contato direto com a produção?

2.4.2 Vestiários são separados fisicamente dos sanitários e / ou existe uma antecâmara entre ambos?

2.4.3 Portas  dos vestiários tem sistema de fechamento automático?

2.4.4 Vestiários são separados para ambos os sexos?

2.4.5 Inexistem vazamentos, pragas, sujidades ou roupas expostas?

2.4.6 Há circulação de ar adequada e/ ou sistema para insuflamento e exaustão de ar?

2.4.7 O local está em bom estado com relação  a limpeza e manutenção do piso, portas , armários e paredes?

2.4.8 São fornecidos chuveiros em número suficiente com água quente?

2.4.9 Armários são suficientes para guardar individualmente as roupas do número de funcionários existentes?

2.4.10 Funcionários seguem a orientação de não se alimentarem nos vestiários nem manterem alimentos ali guardados?

2.5  - lavatÓrioS

ITEM REQUISITOS

2.5.1 Número de lavatórios está de acordo com a legislaçãoda Vigilância Sanitária?

2.5.2 Existem lavatórios nas principais áreas de acesso de pessoal ao interior da fábrica?

2.5.3 Lavatórios estão providos de sabão e solução sanitizante de mãos?

2.5.4 Preparação, diluição e reposição das soluções é adequada?

2.5.5 Há toalhas de papel  ou eficiente ar quente para secagem das mãos bem como lixo fechado?

2.4.6 Torneiras tem acionamento por pedal, alavanca ou sensor fotoelétrico?

2.4.7 Estão afixados cartazes  educativos com relação ao protocolo de lavagem  e sanitização de mãos?

2.4.8 Cestos de lixo são recolhidos ao menos uma vez por dia?
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referênciaS

Check list

Como fazer as coisas bem feitas

Atul Gawande

Ed. Sextante, 221 pags. 2011   

www.br.sgs.com

www.bsigroup.com

www.lrqa.com.br

2.2  - SanitÁrioS

ITEM REQUISITOS

2.6.1 Funcionários vestem calçados, capas, jalecos, e retentores  de cabelos limpos e eficientes?

2.6.2 Jalecos / capas dos funcionários não têm bolso acima da cintura, tem velcro e são (na manipulação de alimen-
tos) de cor clara?

2.6.3 Vestimentas de trabalho são funcionais para as operações executadas pelos funcionários?

2.6.4 Vestimentas de trabalho são vestidas nos locais adequados para troca de roupas?

2.6.5 Funcionários são submetidos a um adequado exame admissional? demissional? periódico ?

2.6.6 A renovação do exame médico é efetuada periodicamente, conforme PCMSO ?

2.6.7 Funcionários obedecem às normas de não usar barba, bigodes, costeleta, adornos, esmalte , piercing, relógios, 
chaveiros, etc.?

2.6.8 Funcionários praticam boas atitudes sanitárias, evitando contaminações?

2.6.9 Funcionários cumprem recomendações de lavar as mãos antes de entrar nas áreas de produção?

2.6.10 Uniformes são mantidos em bom estado de conservação, com troca diária?

2.6.11 Funcionários obedecem às recomendações de fumar  somente nas áreas fora da fábrica?

2.6.12 Funcionários cumprem  recomendações de não se alimentar, mascar chicletes, balas, palitos, etc., nas áreas 
de trabalho?

2.6.13 Visitantes, funcionários administrativos, auditores, etc., se ajustam às práticas sanitárias implantadas quando 
adentram às áreas?

2.6.14 Existe profissional capacitado com a responsabilidade de verificar o cumprimento das boas práticas sanitárias?

2.6.15 Existe programa de integração contemplando Segurança, RH e Qualidade?

2.6.16 Existe um programa adequado de treinamento  para que os funcionários estejam familiarizados com as exi-
gências de Higiene Pessoal, documentado ?

2.6.17 Existe um programa adequado de treinamento para Boas Práticas de Fabricação e armazenagem , reciclado 
e documentado?

2.6.18 Existem programas comportamentais e em saúde ocupacional, documentados?

2.6.19 Uso de EPI's  está correto?

2.6.20 Uso de "air shower" nos acessos de fabricação está implementado ?

2.6.21 Refeitório / restaurante dispõe de plano HACCP específico?

- Cuidados de prevenção cruzada 
 -Limpeza e sanitização / desinfecção 
- Controle de pragas
- Higiene pessoal e instalações de fun-
cionários
- Retrabalhos
- Protocolo de recall de produtos
- Armazenamento
- Informações sobre produtos e cons-
cientização dos clientes
- Proteção, biovigilância e bioterrorismo         

A somatória da norma ISO 22.000 
com a PAS 220 resulta no atendimen-
to ao padrão FSSC 22.000. Traduzin-
do: Esse PAS (Especificações para 
Avaliação Pública) foi instituído em 
2008 na Europa por grandes corpora-
ções (Danone, Kraft, Unilever, Nestlé, 
McDonald’s, General Mills) e hoje é 
capilarizado no mundo todo e em parti-
cular no Brasil – emergente e profícuo. 
O sistema de certificação atualmente 
mais abrangente é o Food Safety Sys-

tem Certification – FSSC! Atualmente, 
pois Segurança dos alimentos evolui 
dia a dia.

Veja neste artigo a primeira parte do 
check list a ser aplicado em sua indús-
tria para o asseguramento de um plano 
de ação de oportunidades de melhoria.

Publicaremos a lista completa (são 
320 itens a verificar, no total) em três 
partes, que serão veiculadas até a edi-
ção de janeiro de 2012.

Pense nisso!   

 
José Carlos Giordano
Diretor e Consultor em Food Safety
JCG Assessoria em Higiene e Qualidade
umbrellagmp@terra.com.br

Elen Garcia
Nutricionista


