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RESUMO

Atualmente, a sociedade procura por alimentos mais saudáveis, com alto teor de proteínas e vitaminas e baixo teor de gordura. E essa é uma das 
características da culinária japonesa. Além disso, a influência da mídia, associando essa culinária ao bom gosto e sofisticação gastronômica e o 
aumento do número de restaurantes tem contribuído para o crescimento do número de adeptos. O pescado cru, item alimentar básico da 
culinária japonesa e um alimento perecível, o que torna indispensável a preocupação com a sua qualidade higiênico-sanitária. Os critérios e as 
normas que devem ser obrigatoriamente adotados pelos restaurantes a fim de nortear os procedimentos higiênico-sanitários nos 
estabelecimentos que produzem refeições devem ser detalhadamente descritos no Manual de Boas Práticas de Fabricação (BPF). Os
estabelecimentos que seguem as normas de BPF garantem a inocuidade do alimento. Nesse contexto, os objetivos do trabalho foram fazer um 
estudo descritivo observacional e avaliar o cumprimento ou não das BPF em um restaurante de culinária japonesa da Zona Sul do município do 
Rio de Janeiro – RJ. Para a coleta dos dados, as informações foram obtidas com a anuência do responsável técnico do estabelecimento. O 
instrumento utilizado na visita foi um ‘‘check-list’’ elaborado segundo as diretrizes determinadas na RDC 216, de 15/09/2004, da ANVISA. O 
“check-list” foi estruturado em seis partes: higiene dos funcionários, higiene de utensílios e equipamentos, higiene da cozinha, higiene dos 
alimentos, unidades de conservação a frio e controle integrado de vetores e pragas urbanas.  Os dados obtidos foram tabelados. Os itens 
constantes no manual de BPF que já estavam com as exigências atendidas foram classificados em “Sim” e os itens com as exigências não 
atendidas foram classificados em “Não”. Observou-se que o item que apresentou maior índice de inadequações foi o referente à higiene dos 
funcionários, onde foram verificadas 68% de conformidades, sendo este o fator que mais eleva o risco por contaminação cruzada dos alimentos. 
Conclui-se portanto que os manipuladores devem ser submetidos à capacitação constante para que as BPF sejam cumpridas. Além disso, é 
importante que haja uma adoção de medidas preventivas para evitar a ocorrência de uma Doença Transmitida por Alimento. Em relação à higiene 
dos equipamentos e utensílios, o percentual de adequação foi de 90% e esse resultado é devido à correta higienização dos materiais utilizados na 
produção e distribuição do pescado. Apesar do estabelecimento não ter muitos funcionários que fazem apenas a limpeza dos equipamentos, a 
funcionária presente fazia uma limpeza com água e detergente e depois era feita uma desinfecção do equipamento quando o estabelecimento 
encerrava suas atividades. Com relação à higiene da cozinha, o percentual de adequações foi de 95%. Durante a observação feita na cozinha e na 
área de preparação do pescado, o pano utilizado pelos ‘‘sushimens’’ para limpar as mãos, era o mesmo que limpava os utensílios, bancada e 
tábuas para manuseio do peixe, servindo como ponto de contaminação. Os panos não eram descartáveis e eram lavados para a sua reutilização. 
Também foram observados instrumentos utilizados para a limpeza da cozinha encostados na parede da área de produção, sendo que estes 
materiais deveriam ser guardados em armários. Em relação à higiene dos alimentos os resultados foram de 91% de adequações. Observou-se o 
trânsito de pessoas não autorizadas para a área de produção. Esse fluxo de pessoas pode comprometer a qualidade do alimento com 
contaminações cruzadas, pois os mesmos não possuíam a vestimenta adequada para aquele local. O descongelamento do peixe é outro ponto 
relevante e está relacionado com o item da unidade de conservação a frio e o resultado foi de 82% de adequações. Durante o estudo não houve 
irregularidades com relação ao armazenamento do pescado. Porém, a sala de pré-preparo não possuía refrigeração adequada. Em relação ao 
controle integrado de vetores e p
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