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RESUMO

Nos últimos anos observa-se o crescimento excessivo do consumo de alimentos industrializados fora do domicílio. Para garantir a segurança dos 
alimentos oferecidos, é necessária a implantação das boas práticas, procedimentos padronizados que devem ser adotados com o objetivo de 
evitar a contaminação por alimentos. O objetivo da presente pesquisa foi avaliar as condições higiênico-sanitárias em um restaurante de estilo 
fast food em Fortaleza-CE. Estudo quantitativo, abordagem descritiva e do tipo transversal. A pesquisa foi realizado em um restaurante estilo fast-
food localizada no shopping center da cidade de Fortaleza-CE. O estudo envolveu um período de 45 dias para a coleta de dados, de agosto a 
setembro de 2015. Foi utilizado na pesquisa o check-list, instrumento de verificação da RDC 275 de 21 de outubro de 2002 do Ministério da 
Saúde. As opções de respostas para, o preenchimento do check list foram: conforme, não conforme e não aplicável. O check list abordou as 
seguintes dimensões: recursos humanos; condições ambientais; instalações, edificações e saneamentos; equipamentos; sanitização; rotulagem de 
embalagem; controle de qualidade e produção de alimentos. Após a aplicação do check list, os dados foram trabalhados em freqüência simples 
através da análise do percentual de conformidades e não conformidades. Os itens analisados nos recursos humanos tiveram uma participação de 
8,6% do total de itens avaliados em relação a essas dimensões, somente 2,9% estavam em conformidade com a legislação vigentes e 5,8% de 
não-conformidades. Essas não-conformidades foram referentes à higienização incorreta das mãos antes do uso de luvas e modo geral. Os 
uniformes estavam inadequados e os EPIS eram usados de forma incorreta visado somente a proteção do manipulador e não como barreira para 
a contaminação dos alimentos. As luvas de borracha também utilizadas de forma incorreta ou não são utilizadas. O item condições ambientais 
somente 1,4 % do total, uma vez que esta dimensão é estruturada apenas em relação a localização a empresa e seus arredores, o resultado ficou 
dividido em 50%de conformidades e 50% de não-conformidade. Os itens, instalações, edificações e saneamentos tiveram uma participação de 
29,5% do total de itens avaliados em relação a essas dimensões, somente 12,0% estavam conforme com a legislação vigente e 16,5% de não 
conformidade. Essas não conformidades foram referentes aos pisos que não se encontravam em bom estado de conservação. Em relação aos 
ralos se encontravam em locais de difícil acesso para limpeza e desinfecção do restaurante; os encanamentos se encontravam em estado 
insatisfatório devido a presença de infiltrações. Os itens analisados referentes a sanitização tiveram 12,2% no total de participação, onde consta 
que 4,3% não conforme e 7,9% está de acordo com a legislação vigente.  Os itens analisados em relação a produção de alimentos tiveram uma 
participação de 37,4% do total de itens, o que podemos constatar que 9,4% dos 37,4%, se apresenta em estado de não conformidade, em relação 
as conformidades foram constatadas que 28,1% está de acordo com a legislação vigente. Os itens relacionados ao controle de qualidade tiveram 
uma participação de 1,6% do total, onde todos se apresentaram conforme coma legislação vigente. Os itens analisados de rotulagem tiveram 
uma participação no total de 3,6%, onde consta conformidade no valor de 2,9% e não conformidade 0,7%. Os itens referentes aos equipamentos 
obtiveram uma participação no total de 3,0%, onde o mesmo se encontra de acordo com a legislação vigente. Concluiu-se que o restaurante em 
questão mostra uma deficiência principalmente nos itens que se referem as instalações, edificações e saneamento, não atendendo assim a 
legislação vigente no país no que diz respeito às condições higiênico-sanitárias do estabelecimento.
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