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RESUMO

O estilo de vida da população tem sido transformado no Brasil devido as mudanças na sociedade moderna, contribuindo para novos hábitos 
alimentares e aumento do consumo de alimentos industrializados além de incentivar seu consumo fora do domicílio. Com isso, atualmente é 
crescente a preocupação com a melhoria da qualidade dos alimentos, visando garantir a obtenção de uma alimentação segura e a proteção da 
saúde do consumidor. Nesse contexto, as Boas Práticas se tornam relevantes a saúde individual e coletiva, por manter controlado os riscos de 
contaminação dos alimentos e adoção das práticas higiênico-sanitárias na produção de alimentos seguros. Portanto, este trabalho teve como 
objetivo classificar os serviços de alimentação quanto ao atendimento às boas práticas de acordo com as legislações pertinentes, em uma 
Instituição de Ensino Superior em Fortaleza-CE.  Participaram da pesquisa 10 serviços de alimentação (lanchonetes), no período de março e abril 
de 2018, no qual foram realizadas vistas técnicas para coleta dos dados. Na ocasião foi aplicada uma lista de verificação das boas práticas, 
elaborada pela Vigilância Sanitária, da Secretaria da Saúde do Município de Fortaleza-CE, através da Portaria Nº 31/2005, baseada na Resolução 
RDC Nº 216/2004, da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, do Ministério da Saúde. A referida legislação classifica os serviços de alimentação 
quanto ao atendimento às boas práticas, em grupo 1 (76% - 100%), grupo 2 (51% - 75%) e grupo 3 (0% - 50%).  Vale ressaltar, que a pesquisa só 
foi realizada mediante assinatura do Termo de Anuência. Após tabulação dos dados os mesmos foram analisados através de média simples e 
desvio padrão. Contudo, das 10 lanchonetes avaliadas, nenhuma foi classificada no grupo 1 (76% a 100%), três foram classificadas no grupo 2 
(51% a 75%) e sete foram classificadas no grupo 3. Os resultados revelam que a grande maioria não se encontra adequada sob o ponto de vista 
higiênico-sanitário, necessitando, de forma imediata, implantar às Boas Práticas, atendendo às diretrizes estabelecidas nas legislações
pertinentes, de modo a minimizarem os riscos inerentes e principalmente os agravos à saúde dos consumidores.
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