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Apresentação

Para atender à demanda da crescente 
população mundial, a produção e a 
industrialização de alimentos ocorrem, cada 
vez mais de forma intensiva, o que aumenta 
os riscos de grandes surtos de doenças 
veiculadas por alimentos (DVA). Soma-
se a esse fato, as mudanças nos hábitos 
alimentares e a falta de informações sobre 
as formas corretas de manuseio,  preparo e 
conservação dos alimentos que intensificam 
o problema, levando os governos de todos 
os países a atuarem para melhorar o nível 
de segurança dos alimentos. Por outro lado, 
o nível de preocupação e de exigência dos 
consumidores com relação aos aspectos 
segurança e qualidade dos alimentos têm 
aumentado, principalmente, devido à 
facilidade com que as informações relativas 
a surtos de DVA circulam, em tempo 
real, via internet, em uma teia global de 
intercomunicações da qual participa uma 
percentagem expressiva da população, 
mesmo das regiões mais afastadas. 

As normas, padrões, diretrizes para o 
comércio de alimentos são estabelecidos 
pela Comissão do Codex Alimentarius e são 
considerados referenciais pela Organização 
Mundial do Comércio (OMC) e Organização 
Mundial da Saúde (OMS).

O Brasil, como país membro da OMC e da 
OMS, tem investido, através do Ministério da 
Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA) 
e do Ministério da Saúde (MS), na criação 
de regulamentos técnicos relacionados 
com a aplicação das Boas Práticas, de  
procedimentos operacionais, como os 
PPHO e os POP e do Sistema APPCC, para 
internalizar as normas, padrões e diretrizes 
do Codex Alimentarius.

A Dzetta-Projetos, Consultorias e 
Treinamentos é uma empresa cujos sócios 
tem uma vasta experiência em segurança de 
alimentos. Por mais de 10 anos, sua equipe 
vem assessorando a elaboração e a execução 
de projetos para o Sistema S (Senai, Sebrae, 
Senac, Sesi, Sesc, Senat e Senar) e atuando 
em convênios entre essas instituições e 
órgãos do governo, compreendendo a 
coordenação e a participação na: criação 
de conteúdos e metodologias, capacitação 
de multiplicadores, consultores, auditores e 
técnicos de empresas, criação de sistemas 
de gestão e implantação das Boas Práticas 
e do Sistema APPCC em empresas. Dentro 
deste contexto, atuou em todo o território 
nacional e em todos os elos da cadeia 
produtiva.  Atuou, também, em programas 
orientados para o ensino fundamental e para 
o consumidor, com o objetivo de aumentar 
o nível de conscientização em relação às 
práticas corretas de preparo, manutenção e 
armazenamento dos alimentos.

Toda essa vasta experiência motivou a Dzetta 
a produzir conteúdos e metodologias e assim, 
ampliar sua participação nessa importante 
tarefa de difundir os conhecimentos e as 
práticas relacionadas com a segurança dos 
alimentos.

O presente livro trata das Boas Práticas de 
Fabricação e dos procedimentos-padrão 
de higiene operacional  e procedimentos 
operacionais padronizados, ferramentas 
indispensáveis para o controle higiênico-
sanitário das unidades de produção/
manipulação de alimentos.

Paschoal G. Robbs

Diretor-Presidente

Dzetta-Projetos, Consultorias e 
Treinamentos
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A alimentação é uma das necessidades básicas do ser humano (Marslow, 1954). Necessidades 
básicas são fisiológicas e relacionadas com a sobrevivência, desse modo precisam ser 
atendidas em primeiro lugar. É responsabilidade dos governos envidarem todos os esforços 
para alcançar a segurança alimentar (CONSEA, 2009) que consiste tanto no acesso regular 
e permanente da população a alimentos em quantidade suficiente, como na necessidade 
do alimento ter qualidade nutricional e, principalmente, ser promotor de saúde, ou seja, um 
alimento seguro (CONSEA, 2009).

A segurança do alimento (ou seja, sua inocuidade) está, portanto, na base da segurança 
alimentar porque se refere aos cuidados necessários para a proteção e a preservação da vida 
e da saúde humana, através do controle dos possíveis perigos que possam estar presentes 
nos alimentos. Esses contaminantes chegam aos alimentos por falta de higiene ou por falta 
de cuidado durante a produção e o manuseio e podem ser de natureza biológica (como os 
parasitos e microrganismos patogênicos), química (resíduos de agrotóxicos, de antibióticos, 
metais pesados etc.) ou física (um fragmento de vidro ou de metal etc.). São considerados 
perigos pelo potencial que têm de causar doenças ou injúrias que podem ser leves, deixar 
sequelas graves ou até serem fatais. Alimentos seguros são, portanto, alimentos livres de 
perigos em níveis que possam afetar a saúde do consumidor. 

As condições que acarretam falhas na segurança dos alimentos, ao longo da cadeia de 
produção, resultam em custos sociais elevados (ausência no trabalho, perda de produtividade, 
custos ambulatoriais, medicamentos, internações, mortes, indenizações e multas), além de 
perdas para o comércio e a exportação de alimentos. Afeta o turismo, causando prejuízos 
e, até mesmo, desemprego. Mais ainda, o alimento contaminado, assim como o alimento 
estragado, representa um desperdício de recursos e de investimentos.

Os custos relacionados com o surto de encefalopatia espongiforme bovina (conhecido como 
“mal da vaca louca”) custou aos países envolvidos cerca de 100 bilhões de euros. Somente 
na Inglaterra, resultou na morte de 136 pessoas e 182.500 animais foram sacrificados (EEAP, 
2003). Já um surto de intoxicação alimentar, associada a suco de maçã industrializado, que 
ocasionou a morte de uma criança e afetou 60 pessoas, resultou na redução de 90% das 
vendas e 34% do preço do produto. Foram pagos 1,5 milhões de dólares de indenizações 
que, junto aos custos com o recolhimento dos produtos, totalizou 6,5 milhões de dólares 
de prejuízos só para a companhia (Benevides e Silva, 2008). A empresa acabou sendo 
vendida.

Estimativas feitas pelo National Institute of Allergy and Infectious Diseases (NIAID), órgão 
do Departamento de Saúde do governo norte-americano (NIAID, sem data) mostram 
que os custos médicos e as perdas de produtividade (falta ao trabalho) associados a 
doenças infecciosas veiculadas por alimentos totalizam entre 5 e 6 bilhões de dólares por 
ano. Entretanto, essa estimativa não leva em consideração as doenças decorrentes de 
contaminações por produtos químicos (em geral de desenvolvimento lento, como é o caso 
de alguns tipos de câncer) ou danos causados por perigos físicos, bem como os outros 
possíveis custos (multas, indenizações, custos processuais, perda de produtos, recolhimento, 
perda de clientes etc.).

1
Introdução
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A segurança dos alimentos tornou-se assim, uma grande preocupação para a sociedade e 
um desafio sem precedentes para os governos, tanto para os países desenvolvidos como 
para os países em desenvolvimento. De acordo com a Organização das Nações Unidas para 
Agricultura e Alimento (FAO), os problemas relacionados com a segurança dos alimentos 
tendem a ser cada vez mais frequentes e agravados, principalmente, em decorrência da 
urbanização intensa, da globalização do mercado de alimentos, das mudanças nos hábitos 
de consumo de grande parte da população e das técnicas de produção primária cada 
dia mais intensificadas (FAO, 2003), inclusive, do aquecimento global (FAO, 2008), entre 
outros fatores. A Orgasnização Mundial da Saúde (OMS) estima que quase 2 milhões de 
crianças que habitam países em desenvolvimento morrem, a cada ano, em decorrência de 
diarréia causada por alimentos e água contaminados com bactérias patogênicas. Nos países 
industrializados, onde o sistema de coleta de dados estatísticos é melhor estruturado, sabe-
se que, anualmente, pelo menos um terço da população sofre de doenças transmitidas por 
alimentos. Nos EUA, anualmente, 76 milhões de pessoas sofrem de algum tipo de doença 
veiculada por alimentos (DVA) , sendo que destas 325.000 precisam de internação hospitalar 
e 5.000 morrem (NIAID, sem data). 

Em 2003, a FAO redefiniu sua estratégia para a segurança dos alimentos, propondo um 
sistema preventivo a ser aplicado a toda a cadeia de produção de alimentos, do campo 
até a mesa. Considera que todas as pessoas que participam da cadeia de produção, sejam 
agricultores e pecuaristas, transportadores, distribuidores ou empresários da indústria de 
alimentos ou de serviços de alimentação (restaurantes, cantinas, etc.) e até mesmo os 
próprios consumidores, compartilham a responsabilidade de que alimento se mantenha 
seguro até o consumo final. As Boas Práticas (BP), juntamente com o sistema de Análise de 
Perigos e Pontos Críticos de Controle (APPCC) e a Análise de Risco, são parte dessa estratégia 
e foram desenvolvidas pela Comissão do Codex Alimentarius (CAC) para assegurar que o 
alimento seja seguro para o consumo humano. 

As Boas Práticas de Fabricação são práticas de higiene reconhecidas internacionalmente e 
recomendadas para o controle higiênico-sanitário, conhecidas desde a década de cinquenta 
do século passado, e que compreendem uma série de normas e procedimentos que devem 
ser atendidos para a produção de alimentos com higiene. 

O presente livro trata das Boas Práticas de Fabricação, dos Procedimentos-Padrão de Higiene 
Operacional  e Procedimentos Operacionais Padronizados que estabelecem instruções para a 
realização e o controle dos requisitos das boas práticas de maior criticidade para a qualidade 
higiênico-sanitária dos alimentos. 
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