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Prefácio I

Dra. Andréa Boanova
Médica Veterinária. Doutora em Saúde Pública. Perita da Secretaria Municipal de Saúde de São Paulo, da Inspetoria da 
 Receita Federal do Brasil, atuando principalmente em vigilância,  alimentos, fraude e capacitação.

A vigilância sanitária é encarregada de permitir ou proibir a produção e comercialização de
produtos e serviços, valendo-se para isso da emissão de normas que definem, orientam e
determinam comportamentos, com o objetivo de eliminar, diminuir ou prevenir riscos à saúde.

São inúmeros os diplomas legais vigentes, das instâncias municipais, estadual e federal, cuja
inobservância pode resultar no cometimento de infrações sanitárias, multas e até interdição das
atividades.

A atividade da vigilância sanitária de alimentos, prevista na Constituição Federal e na Lei do SUS, tem
como objeto inúmeras atividades, desde o comércio de rua, passando pelos restaurantes, eventos e
grandes indústrias.

Muitas vezes as normas escritas não distinguem a natureza e nem a capacidade econômica das
diversas atividades, atingindo a todas de forma igual, podendo o peso da penalidade ser calibrado
pelos critérios técnicos e éticos das autoridades sanitárias.

Pela diversificação dos serviços de alimentação, não é possível prever nas normas todos os tipos de
infrações que podem ser cometidas e mesmo aquelas cobertas por alguma norma, podem não
abordar a natureza da infração com total fidelidade.

A necessidade da generalidade das normas, dificulta a perfeita descrição do fato ficando algumas
situações práticas, sem previsão legal. No entanto, tais fatos podem ser identificados pelos técnicos,
momento em que suas sugestões, pautadas em sua vivência profissional e em experiências bem-
sucedidas, direcionam para um comportamento mais seguro e mais adequado.

Ao longo do tempo, esses comportamentos vão formando opiniões, sentimentos, senso comum, de
uma maioria ou da totalidade. Estamos falando Consenso!

A produção de normas nem sempre é tão dinâmica quanto a evolução da ciência, da tecnologia e
de mudanças culturais e comportamentais. Não bastasse essas mudanças, uma pandemia veio para
desafiar os técnicos, impondo mudanças significativas da legislação, alterando suas rotinas, com
vistas à retomada das atividades. 

Ter acesso a informações, em tempo real, é fundamental para o enfrentamento do novo e para o
bom desempenho de suas atividades.

A iniciativa de compilar conceitos e ideias em forma de Consenso, para reforçar comportamentos já
delimitados pelas normas vigente, é uma forma genial de auxiliar os técnicos que militam na árdua
tarefa de cuidar dos alimentos e produtos e serviços a eles relacionados. 

Desejo sucesso a todos em suas jornadas, com a certeza de que nada é mais desafiador do
que se reinventar e superar o momento em que estamos vivendo!
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Prefácio II

Dr. Eneo Alves da Silva Jr.
Biomédico com Doutorado em Ciências.  Consultor em microbiologia de alimentos e higiene em serviços de
alimentação. Diretor da CDL Central de Diagnósticos Laboratoriais e PróAlimento. Autor de livros.

A busca pela melhoria dos alimentos sempre foi uma tônica no mundo inteiro, desde a década de
70 muitas publicações e regulamentos técnicos têm sido elaborados no sentido de intensificar as
regras de controle higiênico para a melhoria da qualidade dos alimentos e controle sanitário
envolvendo a redução de microrganismos patogênicos tanto na produção como nos serviços de
alimentação. 

Essa preocupação com o controle higiênico e sanitário dos alimentos fez aflorar no Brasil a
necessidade de criar regras e padrões que pudessem nortear os controles na preparação e
manipulação dos alimentos, com isso começaram a surgir Legislações tanto Federais como
Estaduais que fossem compatíveis com a realidade operacional de cada local, nesse sentido eu
considero a Portaria 1428 de 26 de novembro de 1993 do Ministério da Saúde, um marco decisório
para a evolução na segurança dos alimentos definindo as diretrizes para o estabelecimento de boas
práticas de produção e prestação de serviços na área de alimentos exigindo o manual de boas
práticas de manipulação, responsabilidade técnica e as referências bibliográficas oficiais.

A partir desta Legislação foram muito intensificadas as ações das Vigilâncias Sanitárias elaborando
novas Portarias no sentido de adequar novas regras de controle dos alimentos e também servindo
como orientação para definir a melhoria dos currículos dos cursos universitários que formam
profissionais técnicos para desenvolver suas atividades de consultoria e assessoria na área de
alimentos. 

O tempo foi passando e as melhorias foram acontecendo, porém algumas vezes nos
surpreendemos com novos agentes patogênicos que fazem mudar o rumo das pesquisas e
intensificar as regras de controle no âmbito da higiene pessoal, ambiental e em toda cadeia
produtiva dos alimentos desde a produção primária até o consumo, ou seja, do campo à mesa. 

O surgimento de um novo vírus, o Coronavírus (SarsCov2), causador da Covid-19 fez com que todos
nós tivéssemos que nos adaptar a novas e intensas regras de higiene pessoal e dos alimentos,
fazendo com que grupos de profissionais se reunissem e elaborassem regras mais rígidas criando
protocolos e regulamentos que melhor atendessem às necessidades atuais. 

É com esse propósito que este competente e experiente grupo de profissionais composto pelos
Nutricionistas Ana Fanelli, Andréa Esquivel, Bete Carrieri, Cristina Almeida, Elizeth Cazer, Fabiana
Borrego, Glauce Gravena, Marli Brasioli, Ricardo Dametto, Rita Furlan Pecorari e Teresa Marsi,
elaboraram este importante documento intitulado “CONSENSO PARA RETOMADA DO FOOD
SERVICE" necessários das Boas Práticas e dos POPs que vão desde as orientações gerais para Food
Service até o Sistema Delivery e Sustentabilidade, para orientar e capacitar os Nutricionistas e
demais profissionais da área de alimentos.

Com certeza esta preciosa obra deste grupo de Nutricionistas é fundamental para que todos
possam se “nutrir de muitos conhecimentos” importantes e necessários para o controle eficaz dos
alimentos em época de crise.
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1. INTRODUÇÃO

O mundo sofre uma pandemia nunca vista antes e atitudes rápidas e corretas devem ser tomadas
por toda a população. Existe a necessidade premente de mudanças e adaptações quanto ao
comércio e segurança dos alimentos, e neste momento aumenta a demanda por serviços de
nutricionistas que possam atuar no segmento food service, em especial nos restaurantes
comerciais. E para que todos possam exercer suas atividades profissionais com competência e
segurança se faz necessário munir-se de orientações quanto aos procedimentos e protocolos
envolvidos.

Em decorrência do grande potencial de transmissão, capacidade de disseminação e por não
existirem ações específicas de prevenção e tratamento do novo coronavírus, a implementação de
rigorosas medidas de higiene, desinfecção e proteção ocupacional adequadas, são estratégias
imprescindíveis para redução da transmissão comunitária em aglomerações. 

A atenção para a não contaminação durante a manipulação de alimentos na área de food service e
a propagação do vírus no decorrer da comercialização dos produtos merece especial atenção e
espera-se do profissional nutricionista, postura proativa, responsável e adequada.

Outras contaminações, por microrganismos patogênicos, causadoras de doenças transmitidas por
alimentos (DTAs) são evitadas adotando Boas Práticas de Fabricação (BPFs) e Procedimentos
Operacionais Padronizados (POPs), documentos obrigatórios aos estabelecimentos do food service. 

A equipe de trabalho deve ser informada a respeito da atípica situação de Covid-19, quanto aos
sinais e sintomas da doença, formas de contaminação, medidas de prevenção à contenção da
propagação do vírus, condutas em caso de adoecimento; saúde ocupacional; capacitação da equipe
quanto aos procedimentos de higiene pessoal e do ambiente de trabalho; adaptações no cardápio,
setor produtivo, de distribuição; orientações aos clientes e serviço delivery, bem como, para a
necessidade de engajamento da equipe no intuito de superar dificuldades que podem emergir
durante o preparo,  distribuição e entrega dos alimentos. Cabe ressaltar que até o presente
momento não há comprovação científica da transmissão de Covid-19 por meio de alimentos e
bebidas.

Diante desses desafios, um grupo de nutricionistas do estado de São Paulo, com expertise e
vivência profissional na área food service, criou este Consenso com o objetivo de orientar e
conscientizar profissionais nutricionistas sobre as etapas necessárias para garantir saúde e
segurança a todos os envolvidos ao longo da cadeia produtiva de restaurantes, bares e similares.

É inegável a satisfação deste time em contribuir com os profissionais da classe. O material será
distribuído digitalmente e totalmente gratuito visando criar recursos para que o nutricionista tenha
segurança e competência técnica neste período em que não se pode perder tempo na retomada do
comércio neste segmento.  

1

Consenso em Nutrição: Reabertura do Setor de Food Service



2. INFORMAÇÕES INICIAIS

Este consenso considera importante a padronização correta de determinadas terminologias e
práticas, pois, tem-se observado no mercado muitos equívocos em suas utilizações. Seguem
algumas definições importantes, baseadas na Resolução CFN 600/2018, Silva Junior/2014 e Food
Safety Brasil.

-Segurança dos alimentos (food safety): prática de medidas que permitem o controle de
qualquer agente que, em contato com o alimento, promova risco à saúde do consumidor ou
coloque em risco sua integridade física, ou seja, é a garantia de qualidade do produto desde o
campo até a mesa do consumidor. Vale destacar que agentes popularmente conhecidos como
contaminações, podem ser do tipo físico (insetos ou fragmentos de insetos, pedras, madeira,
plásticos flexíveis ou rígidos, vidros, metais), químico (resíduos de limpeza, sanitização, metais
pesados, agrotóxicos) ou biológico (microrganismos patógenos).

-Segurança alimentar(food security): refere-se à implantação de projetos em níveis nacional e
internacional que assegurem aos cidadãos acesso a alimentos com qualidade nutricional e
quantidade apropriada a uma vida saudável e ativa. Este conceito surgiu após devastações
causadas pela Segunda Guerra Mundial, a qual deixou vários países destruídos e sem condições de
cultivo dos próprios alimentos.

-Limpeza: procedimento que envolve a simples remoção de sujidades ou resíduos macroscópicos
de origem orgânica ou inorgânica.

-Lavagem: procedimento que envolve a utilização de água e sabão ou detergente para melhor
remoção das sujidades, podendo ou não reduzir os patógenos até níveis suportáveis.

-Desinfecção: procedimento que elimina ou reduz os microrganismos patogênicos até níveis
suportáveis sem risco à saúde. Termo utilizado para ambientes ou vegetais e utiliza-se para esta
finalidade desinfetante ou sanitizante.

-Antissepsia: procedimento que tem o mesmo efeito da desinfecção, eliminando ou reduzindo os
microrganismos patogênicos até níveis suportáveis. Termo utilizado para superfícies vivas externas,
como pele e algumas mucosas. Para esta finalidade utiliza-se antissépticos.

3. POSTURA DO NUTRICIONISTA EM CONSULTORIAS E ASSESSORIAS

Para atuar no segmento de food service o profissional deve estar seguro na avaliação/parecer
sobre determinado assunto da área de alimentação e nutrição, o que depende de conhecimento,
domínio e experiência para fazer o diagnóstico e formular propostas de melhorias.
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Quanto à atuação em assessoria o nutricionista pode ser ou não responsável técnico, assiste
tecnicamente a pessoas jurídicas/físicas planejando, avaliando e implementando atividades
específicas na área de alimentação e nutrição, disponibilizando soluções para situações de sua
especialidade.

Tanto na consultoria como na assessoria o profissional precisa ter bom desempenho, e para tal
necessita ter feito graduação e especialização, somado a experiência, vivência na área, que
somente é atingida a partir do tempo de atuação no mercado de trabalho. 

Quando solicitado, analisa, avalia e emite parecer, sobre assuntos e serviços relacionados à sua
especialidade. A assunção de responsabilidade técnica (RT) do profissional de nutrição junto a
restaurantes, bares, indústrias de alimentos, confeitarias, entre outros; se dá quando a empresa
não se enquadra mais no simples nacional, tornando-se obrigatória a RT junto à Vigilância Sanitária.

No segmento de restaurantes comerciais, não há obrigatoriedade da assunção de RT junto ao
Conselho Regional de Nutricionistas (CRN), exceto quando o estabelecimento está inscrito no
Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT) e Programa Nacional de Alimentação Escolar
(PNAE). Segundo a Resolução CFN-576/2016 “O Nutricionista detentor de Responsabilidade Técnica
deverá cumprir todos os dispositivos legais do exercício profissional do nutricionista, assumindo
direção técnica, chefia e supervisão na execução das atividades de sua equipe, quando houver”.  

Quanto à postura, precisa ter apresentação adequada com roupas e regras de higiene pessoal
preconizadas para todos da área de alimentação e nutrição, cumprir horário e prazos acordados,
entregar trabalho de qualidade, procurar envolver todos no estudo/trabalho, pois nem sempre o
nutricionista consegue sozinho decidir e implementar toda a proposta. 

Para tomar decisões assertivas, inovadoras, criativas é fundamental estar atualizado, buscar todas
as legislações, fontes seguras, oficiais e legais para embasar o diagnóstico e proposições de
adequações/melhorias. Ressalta-se que apesar da autoridade que tenha na área, podem surgir
dúvidas, dificuldades e limites para sua efetiva atuação, portanto solicitar apoio, opiniões, pode
contribuir na fidelização de seus clientes, sempre dentro dos padrões éticos e com conduta
compatível que valorize a categoria profissional.
 
4. ORIENTAÇÕES GERAIS PARA FOOD SERVICE
 
Manter comunicação clara e objetiva com colaboradores e clientes sobre procedimentos, postura e
atendimento em toda cadeia produtiva, reforça os valores da empresa, demonstra zelo, atenção e
respeito. Adequar-se a essas exigências requer comprometimento, agilidade, cuidados especiais
com segurança do alimento, colaboradores e atendimento ao cliente.
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Mostrar que o estabelecimento se preparou, se fortaleceu para o retorno após o isolamento social
evidencia ao cliente que os valores da empresa não se perderam por conta da crise. Esse conjunto
de ações ajuda a dar credibilidade ao seu negócio e inspira confiança ao cliente que retorna como
consumidor.
 
5. SAÚDE E SEGURANÇA OCUPACIONAL
 
O Programa de Controle Médico e Saúde Ocupacional (PCMSO) é uma exigência legal prevista na
Norma Regulamentadora 7 (NR-7) que estabelece sua obrigatoriedade de elaboração, cujo objetivo
é a preservação da saúde e integridade física dos trabalhadores. 
Link: http://pncq.org.br/uploads/2020-1/NR-07-2020.pdf

Empresas que produzem e/ou distribuem alimentos devem dispor, de local com fácil acesso, de
Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) limpos, em bom estado de conservação, em número
suficiente, em tamanhos adequados, considerando-se quadro de funcionários, visitantes e
atividades desenvolvidas no local. 
Link: https://www.pncq.org.br/uploads/2016/NR_MTE/NR%206%20-%20EPI.pdf

Antes da retomada das atividades sugere-se estabelecer protocolo específico para avaliação do
estado de saúde da equipe, identificando possíveis suspeitas de contaminação por Covid-19.  
 
Deve-se realizar contato prévio com os colaboradores a fim de identificar se estão aptos ao retorno
imediato ou se devem ser direcionados ao serviço de saúde. 

Esse Consenso elaborou formulário de anamnese (Apêndice 1) a ser feito com os colaboradores,
cujas respostas permitirão identificar casos suspeitos da doença e afastamento do ambiente de
trabalho de forma a reduzir a transmissão pessoa a pessoa e garantir o pleno funcionamento do
estabelecimento, lembrando que colaboradores enfermos podem causar contaminação direta e/ou
cruzada de equipamentos, superfícies, móveis, utensílios e alimentos ao espirrar e tossir. 
            

Aspectos importantes a serem monitorados:

  Suspeitos de portarem Covid-19 deverão realizar o teste PCR-RT, preferencialmente do 3° ao 7°
dia de sintomas. Devem ser afastados de todas as atividades e instruídos a permanecer em
isolamento total durante, pelo menos, 14 dias, caso confirmada a contaminação ou inconclusivos os
resultados dos exames (neste caso, após cessarem os motivos de suspeita de contaminação).
Sempre sob orientação médica.

  Colaboradores devem ser orientados a comunicar imediatamente à empresa sobre a ocorrência
de sintomas compatíveis com o Covid-19 ou com alguém de sua convivência.
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 Casos suspeitos devem ser afastados de suas atividades, devem procurar unidades de
atendimento e seguir as recomendações das autoridades de saúde. 

 Aferição diária da temperatura corporal dos colaboradores na chegada ao trabalho com
termômetro específico para esta finalidade e, se possível, registro das temperaturas. Deve-se obter
autorização prévia do colaborador para realização deste procedimento.

       
 Orientações do Consenso:

A entrega de EPIs deve ser documentada, para não gerar futuros problemas. Os colaboradores
deverão ser capacitados para uso correto dos EPIs, inclusive luvas e máscaras.

Protocolo para aferição da temperatura corporal: colaborador ou cliente que estiver com
temperatura corporal acima de 37,5ºC deverá aguardar em local definido, para segunda aferição
após 10 minutos. Caso a temperatura se mantenha igual ou acima de 37,5ºC o mesmo deve ser
orientado a procurar hospital ou posto de saúde para valiação, pois somente o médico poderá dar
o diagnóstico e, se for o caso, orientar seu afastamento.

     
   

6. CAPACITAÇÃO DOS MANIPULADORES
 
O estabelecimento deve possuir programa contínuo de capacitação dos colaboradores envolvidos
direta ou indiretamente na produção e/ou distribuição de alimentos, baseado nas BPFs e bom
atendimento ao cliente. Ressalta-se que a capacitação técnica dos colaboradores deverá ser
compatível com as tarefas desenvolvidas no local, deverá ser registrada e assinada por todos os
participantes. 
Devem ser realizadas reciclagens constantes para adequação e/ou alteração de procedimentos e
condutas adotados nos estabelecimentos de food service, por meio de reuniões objetivas e curtas
com a equipe, em decorrência dos novos protocolos estabelecidos pelos órgãos sanitários e de
saúde. 

6.1  HIGIENE PESSOAL 
 
Na manipulação de alimentos, não há mudanças nas práticas e legislações vigentes. Para evitar o
contágio por Covid-19 deve-se intensificar a adequada higiene pessoal e, especialmente, a
antissepsia das mãos. 

O contágio se dá pelas vias aéreas por meio de gotículas de saliva, dispersadas em conversas,
espirros, tosse ou por mãos contaminadas, por isso, a lavagem das mãos com água, sabonete
líquido, neutro, inodoro, deve ocorrer a cada 30 minutos e a cada troca de atividade.
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Importante ressaltar que o uso de álcool 70% em gel não exclui a necessidade de lavagem das
mãos. 
Esse recurso deve ser utilizado somente em situações em que não haja possibilidade da lavagem
das mãos. 
A produção, distribuição e comercialização de refeições envolvem muitas etapas e troca de tarefas,
por isso, a antissepsia frequente das mãos é necessária e obrigatória, especialmente:

-Ao chegar ao trabalho, ainda no vestiário após colocação do uniforme.
-Ao usar o sanitário.
-Após tocar o rosto, nariz, boca.
-Após tossir, espirrar (nesse caso usar lenço de papel ou antebraço flexionado).
-Ao entrar na área da produção, antes de iniciar qualquer tarefa.
-Após recolher aparas, resíduos de preparo e colocá-los no lixo.
-Ao utilizar panos multiuso e/ou produtos de limpeza.
-Após tocar em alimentos, embalagens, sacarias, etc., não higienizados.
-Antes e depois de cada atividade.
-Antes da colocação e troca das luvas descartáveis.
-Antes de colocar e depois de retirar as máscaras.
-Após interromper atividade e voltar ao trabalho.
-Após tocar em dispositivos, como celulares e/ou tablets.

Orientações do Consenso:

Deve-se orientar que manipuladores de alimentos não interrompam o trabalho para fumar. No
intervalo de descanso, caso deseje fumar, o colaborador deve retirar o uniforme e ser orientado
para higienizar as mãos antes e depois de fumar.
A RDC-216/2004 é de extrema importância por estabelecer as normas de higiene pessoal e ressalta
a relevância do manipulador de alimentos tomar banho diariamente antes de iniciar o trabalho,
sempre que possível. 

Link:http://portal.anvisa.gov.br/documents/33916/388704/ RESOLU%25C3%2587%25C3%2583O-
RDC%2BN%2B216%2BDE%2B15%2BDE%2BSETEMBRO%2BDE%2B2004.pdf/23701496-925d-4d4d-
99aa-9d479b316c4b
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Uniforme do colaborador deve ser: 

-Compatível com a atividade.

-Bem conservado e limpo.

-Trocado diariamente, inclusive os aventais.

-Utilizado exclusivamente nas dependências internas do estabelecimento e durante a jornada de

trabalho, de forma a evitar sua contaminação.

-Guardado em local específico e reservado para esse fim, com o cuidado de guardar

separadamente calçados e roupas, uniformes limpos e sujos (para evitar contaminação cruzada).

-Lavados e trocados diariamente, levados ao local de trabalho protegido em sacos plásticos ou

outra proteção adequada.

-Composto por sapatos fechados e antiderrapantes.

-Diferenciados/apropriados para colaboradores responsáveis pelas atividades de higienização das

instalações sanitárias.

Orientações do Consenso:

Disponibilizar uniformes em bom estado e em quantidade suficiente para troca diária (mínimo 3
jogos). 

A empresa poderá ter um sistema de lavagem dos uniformes com máquina própria, serviço
terceirizado e/ou oferecer uniformes alternativos que atendam às necessidades sem gerar
custo para os colaboradores.  

Para os estabelecimentos que não tenham uniforme definido sugere-se adoção de calça e
camiseta básica, preferencialmente de algodão 100%.

Fornecer sacos plásticos transparentes para que o colaborador coloque suas roupas/calçados
separadamente, em local fechado (armário) para guarda de seus objetos pessoais. Uniformes
limpos devem ser armazenados em sacos plásticos diferentes dos uniformes sujos.

7

Consenso em Nutrição: Reabertura do Setor de Food Service



6.2 USO DE MÁSCARAS E LUVAS PELO COLABORADOR
 
O uso de máscaras, segundo legislação vigente não é obrigatório na manipulação dos alimentos,
porém, durante a pandemia, seu uso protege o colaborador e seus colegas de trabalho.

O uso de máscaras é obrigatório, deve-se capacitar os colaboradores quanto ao uso correto,
frequência da troca, higiene das mãos antes e depois da troca, se as máscaras utilizadas serão
descartáveis ou de tecido, quem é o responsável pela higienização (de tecido) e a forma e local de
descarte (descartável).

O uso de máscaras é obrigatório para pessoal de atendimento durante abastecimento dos buffets,
substituição de utensílios, limpeza de mesas ou outras atividades de contato

direto com clientes. A máscara é exclusivamente de uso individual.

A quantidade de máscaras por colaborador deve ser suficiente para as trocas durante jornada de
trabalho. As máscaras utilizadas no trajeto ao trabalho serão de responsabilidade do colaborador. A
empresa poderá oferecer, se julgar apropriado.

Ao optar pelo uso de protetor facial (face shield) a máscara de tecido ou descartável também
deverá ser utilizada. 

Para sua limpeza utilizar pano multiuso descartável com água e detergente neutro e desinfetar com
álcool líquido 70%. O face shield não deve ser utilizado em áreas de produção, principalmente nas
áreas quentes.

Se a opção for pela máscara descartável deve-se:
Lavar as mãos antes e depois da troca.
Trocar a máscara a cada 2 horas, ou se estiver úmida ou danificada.
Associar o uso de máscaras combinado com as demais medidas de proteção.

Se a opção for máscara de tecido deve-se: 
Lavar as mãos antes e depois da troca.
Trocar a máscara a cada 3 horas, ou se ficar úmida a qualquer tempo.
Depois do uso, lavar com água e sabão, detergente ou sabão em pó, enxaguar, imergir em solução
clorada (2 colheres (sopa) de água sanitária 2,0 a 2,5% para 1 litro de água) por 20 minutos,
enxaguar e deixar secar naturalmente.
Após secar, armazenar em saco plástico tipo zip locker ou similar.
O empregador é o responsável por disponibilizar máscaras para uso no trabalho.
Caberá ao colaborador lavar as máscaras utilizadas no trabalho.

Link: http://portal.anvisa.gov.br/documents/219201/4340788/NT+M%C3%A1scaras.pdf/bf430184-
8550-42cb-a975-1d5e1c5a10f7.
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O uso de luvas não é recomendado na manipulação dos alimentos, pois elas proporcionam
sensação de higiene, o manipulador pode esquecer trocá-las e de higienizar as mãos nas trocas de
tarefas, tornando-a fonte potencial de contaminação.

Recomenda-se o uso de luvas descartáveis para: manipulação de alimentos prontos para consumo,
em utensílios de servir os clientes, na recepção e retirada dos utensílios dos clientes, para a
proteção dos garçons e atendentes.

Operadores da copa de lavagem de louças devem utilizar luvas de limpeza (nitrílicas), seguindo os
cuidados: 

-Lavagem obrigatória das mãos na troca de luvas.

-Ter disponibilidade de luvas em quantidade suficiente para efetuar as trocas
necessárias.

Orientações do Consenso:

Sugere-se o uso de máscaras de cores diferentes durante o trabalho para
identificar que houve a troca. 

Reforça-se a necessidade do manipulador manter silêncio durante as atividades
laborais, o que garante a não disseminação de microrganismos no ambiente.

O face shield pode ser substituído por óculos de segurança na produção e
distribuição de alimentos, para maior conforto dos colaboradores.

As máscaras, luvas descartáveis e EPIs devem ser descartados em lixeira de pedal,
específica para este fim.

9
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6.3 HIGIENE AMBIENTAL 
 
Deve-se atentar para frequente/sistematizada higienização de ambientes, móveis, equipamentos e
utensílios visando à segurança dos alimentos e de pessoas. Recomenda-se que: 

-Produtos de limpeza e desinfecção, como detergentes e desinfetantes, para uso em food service
devem ser adequados para sua finalidade e regularizados pela Agência Nacional de Vigilância
Sanitária (ANVISA). 

-Todos os materiais, objetos e utensílios necessitam de enxágue após desinfecção, exceto as
superfícies. A diluição e tempo de contato devem seguir as orientações do fabricante, que constam
no rótulo do produto.

-Deve-se assegurar que toda a equipe do estabelecimento siga os procedimentos adequados de
limpeza e desinfecção dos ambientes, móveis, equipamentos e utensílios.

-Sejam aperfeiçoadas as rotinas de higienização e aumentada a frequência.

-Sejam implantados registros de higienização em planilhas específicas.

Orientações do Consenso:

No Apêndice 2 consta uma lista com produtos recomendados pela ANVISA para higienização ambiental,
de móveis, equipamentos e utensílios, para melhor orientação.

A limpeza de superfícies deverá ser realizada antes e imediatamente após uso, considerando o contexto
da pandemia.

Aumentar a frequência de higienização das áreas de maior circulação, incluindo banheiros. 

Programar rotina de limpeza com detergente e desinfecção com álcool 70% líquido para objetos,
superfícies e itens que tenham grande contato manual por colaboradores e/ou clientes, como: máquinas
de cartão, dispositivos para coleta de pedidos, displays, mesas, bancadas de apoio, totens de
autoatendimento, telas dos caixas touchscreen, teclados, maçanetas, corrimão, bandejas, cardápios, porta
contas, porta sachês e itens compartilhados entre funcionários (canetas, pranchetas, telefones e
similares), conforme tabela da frequência de limpeza no Apêndice 3.

Intensificar limpeza e a higienização nos pontos de maior contato, como: bancadas, mesas, cadeiras, pias,
torneiras e piso.

Optar pelo uso de panos multiuso descartáveis ou papel toalha exclusivo para cada tipo de superfície, na
higienização de equipamentos e utensílios.

Manter permanentemente abastecidos borrifadores/dispensadores de álcool líquido 70% previamente
lavados e higienizados.

Importante: não ter contato com fontes de calor 20 minutos após o uso de álcool 70% líquido ou gel.
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7. ADAPTAÇÕES DECORRENTES DA PANDEMIA POR COVID-19
 
A pandemia do Covid-19 provocou modificações de comportamento em relação à utilização de
restaurantes e convívio em grupo/família. Refeições produzidas nas cozinhas, desde que
respeitadas as BPFs, que fazem parte da rotina do exercício profissional do nutricionista, são
seguras para consumo. 

Na distribuição das refeições, o risco de contaminação é grande, pois depende das pessoas, de
seus hábitos de higiene e de seu comportamento social.

Cozinhas tipo vitrine serão uma nova tendência, pois mostram aos clientes o quanto a equipe e o
processo produtivo são seguros, a partir dos procedimentos de higiene pessoal, na manipulação e
ambiental. 

Para o nutricionista, neste período de reabertura dos restaurantes, é imprescindível capacitar a
equipe, com base em protocolos legais/sanitários, informações precisas sobre a doença e forma de
transmissão para segurança de clientes e colaboradores.

Feed back de clientes de restaurantes: esperam por um ambiente que cumpra todos os
protocolos de segurança e que seja descontraído (não remeta à Covid-19). Garçons/atendentes da
linha de frente têm preferido usar máscara facial e óculos de proteção pela aparência jovial, natural
e espontânea, ao invés do “face shield”. Recentemente foi lançada no mercado brasileiro a máscara
de proteção salivar, que deve ser utilizada juntamente com a máscara oronasal.

7.1 CARDÁPIO
 
Em meio a pandemia pela Covid-19, alterações no cardápio são fundamentais para viabilizar as
atividades no mercado de food service. Deve-se priorizar preparações de maior aceitação, reavaliar
fornecedores e custos, disponibilizar “Prato do Dia” ou “Sugestão do Chefe” para alavancar vendas e
minimizar preparações e manipulação na cozinha. 

Necessário atentar-se para a importância de comprar de produtores locais que apresentam
qualidade, com isso incentiva-se à produção familiar e contribui para a fidelização de clientes.

Para o cliente fazer a escolha da opção que desejar consumir, sugere-se que o cardápio deva optar
pelo sistema eletrônico (site, app, QR code, etc.) ou display com preparações.

7.2  SETOR DE PRODUÇÃO 
 
Para garantir à produção segura de alimentos a equipe deve ser capacitada continuamente, realizar
reuniões técnicas frequentes, se possível diárias, para discutir casos do quotidiano ou situações
atípicas ocorridas.

Caso não seja possível estabelecer distanciamento adequado na área de produção de alimentos,
deve-se avaliar a possibilidade de rever os turnos de trabalho e , conforme o preconizado nas
Notas Técnicas da ANVISA, reduzir o efetivo por turno de forma a diminuir a densidade na área de
produção de alimentos. 11
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7.3 SETOR DE DISTRIBUIÇÃO E EXPERIÊNCIA DO CLIENTE

A distribuição de alimentos e bebidas atribui requinte aos restaurantes comerciais e institucionais e
contribui de forma significativa e relevante para experiência do cliente no estabelecimento.  

O risco de contaminação por Covid-19 exigiu adaptações no sistema de distribuição de alimentos
em buffets e à la carte, em ambas modalidades de serviços deve-se:

-Capacitar tecnicamente os colaboradores da área de distribuição dos alimentos.

-Afixar cartazes informando sobre a obrigatoriedade do uso máscara no estabelecimento.

-Demarcar o piso de forma a estabelecer fluxo obrigatório, com distância adequada entre clientes e
colaboradores. 

-Afixar informativos sobre a necessidade de lavagens das mãos antes de servir-se dos alimentos.

-Manter o abastecimento de sabonete líquido e papel toalha no local de lavagem das mãos, bem
como lixeira com pedal.

-Deixar disponível álcool 70% em gel ou sachês de lenços umedecidos desinfetantes para uso dos
clientes após lavagem das mãos.

-Disponibilizar máscaras descartáveis aos clientes que não estiverem usando ao chegar no
restaurante.

-Disponibilizar cesto de lixo com tampa acionada por pedal para descarte de máscaras descartáveis
de uso dos clientes.

-Deve-se eliminar o uso de tolhas de mesa ou jogos americanos de tecido, adotando jogos
americanos descartáveis de papel, substituídos a cada troca de cliente. 

-Manter ambiente ventilado, preferencialmente com ventilação natural. No caso de ar condicionado,
realizar a manutenção preventiva e limpeza dos filtros frequentemente.

-Implantar cordão de isolamento para distanciamento do cliente no caixa e sinalizar no piso o
distanciamento indicado entre os clientes.

-Optar por temperos em sachês individuais, para entrega conforme demanda do cliente. 

-Oferecer alimentos embalados individualmente, como sobremesas, saladas, etc.

-Afixar cartazes informando sobre a obrigatoriedade do uso de máscara no estabelecimento.

 

 

Deve ser verificada a potabilidade da água 
antes do retorno das atividades do

estabelecimento.
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Serviço de Buffet
 
Utensílios para servir disponibilizados no balcão podem ser fontes de contaminação. Desta forma,
um colaborador pode ser incumbido de distribuir kits de talheres embalados e/ou bebidas aos
clientes. 

Na distribuição de alimentos deve-se:

Disponibilizar informativo sobre os cuidados a serem tomados durante o autosserviço, como: não
falar, tossir, espirrar sobre os alimentos, evitar agitar os cabelos sobre o buffet, etc.

Manter pratos empilhados e ao lado disponibilizar papel toalha e álcool líquido 70% para que os
clientes façam a desinfecção no momento do uso, caso desejem.

Designar um colaborador para porcionar as preparações para os clientes.

Estabelecer serviço de distribuição apenas em um lado do balcão.

Instalar protetores salivares (barreiras de material transparente) nos balcões de distribuição (quente
e frio).

Entregar talheres devidamente ensacados para os clientes. Importante que seja feita a antissepsia
das mãos antes de iniciar esse procedimento.

Serviço à La carte 
 
Serviço em que o cliente consulta o cardápio e escolhe o que vai consumir, seu prato será
preparado na hora pelo chef do estabelecimento e o serviço à mesa é feito por garçons. Para reduzir
o risco de contaminação pela Covid-19 orienta-se que:

-No serviço à La carte o pedido deve ser entregue empratado e coberto com cloche e os talheres na
mesa deverão estar devidamente ensacados.

-Sugere-se que as bebidas sejam servidas em embalagens individuais e lacradas.

-Caso o estabelecimento opte pelo uso de toalha de mesa de tecido, a mesma deve ser substituída a
cada troca de cliente.

IMPORTANTE: No embalamento de talheres o manipulador deverá ter feito previamente
antissepsia das mãos e usar luvas descartáveis. Disponibilizar talheres ensacados e lacrados em
recipientes identificados como ¨limpos e desinfetados".

 
13
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Orientações do Consenso:

Apropriado disponibilizar colaboradores/proprietário para organizar filas no buffet.

Organizar o layout do restaurante para que haja distanciamento adequado entre as mesas,
com alternativa de adequação mais apropriada.

Após cada uso, os colaboradores devem fazer a desinfecção das superfícies das mesas e
cadeiras com álcool líquido 70%.

Deve-se plastificar máquinas de cartão de crédito de forma a facilitar a constante
desinfecção das mesmas.

Na impossibilidade da lavagem mecânica de louças, oferecer utensílios descartáveis,
preferencialmente biodegradáveis.

No embalamento de talheres o manipulador deverá ter feito previamente antissepsia das
mãos e usar luvas descartáveis. 

Importante: garantir que louças e talheres sejam submetidos à enxague a 84°C na
máquina de lavar louças. Caso a lavagem seja manual, aplicar álcool líquido 70% para
sanitização e deixar secar naturalmente.
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7.4 SUSTENTABILIDADE

De acordo com a Lei 14016/2020, que dispõe sobre o combate ao desperdício de alimentos e a
doação de excedentes de alimentos para o consumo humano, os estabelecimentos dedicados à
produção, desde que sejam seguidos parâmetros de BPF, não tenham integridade e a segurança
sanitária comprometidas e estejam dentro do prazo de validade. 

Ressalta-se que muitos clientes têm optado em fazer pedidos delivery ou em fazer refeições
presenciais em restaurantes que doam a produção excedente de alimentos. Em meio a pandemia
pela Covid-19, solidariedade tem sido requisito importante na escolha do restaurante.

O lixo orgânico consiste de resíduos resultantes do pré-preparo, preparo e distribuição das
refeições. Quando armazenados de forma inadequada atraem insetos/roedores e representam
risco de contaminação. O lixo deve ser acondicionado em recipientes fechados, de material
resistente, de fácil higienização, com tampa acionada por pedal, revestido por saco plástico
resistente, de forma a facilitar sua constante retirada. 

Após retirada, o saco deverá ser bem fechado e transportado para local apropriado em área
externa (contêiner limpo e fechado). A retirada deve ser feita por porta diferente da entrada de
alimentos, na impossibilidade, proceder RETIRADA em horário diferente do recebimento de
alimentos.

Após cada retirada do lixo o recipiente e contêiner devem ser lavados e higienizados, com
detergente e desinfetante, respectivamente. O colaborador deverá fazer uso de luvas nitrílicas, de
cano longo, para evitar contaminação.

Orientações do Consenso:

Sempre que possível deve-se promover a coleta seletiva com descarte de resíduos em
recipientes diferentes, conforme suas características (vidro, papel, lata, etc.).

No descarte do lixo orgânico deve-se atentar para garantir que o saco de lixo esteja
íntegro, sem perfurações para que não haja vazamento de chorume. O mesmo deve ser
levado ao local próximo ao horário da coleta.

15
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8. SISTEMA DELIVERY E OUTRAS FORMAS DE ENTREGA

Em decorrência do distanciamento social imposto pela pandemia da Covid-19 algumas formas de
aquisição de alimentos e bebidas em restaurantes, bares e afins, tomaram maior proporção. 

Mesmo após a abertura dos restaurantes e bares, estes sistemas deverão continuar com aumento
na demanda e os estabelecimentos devem estar adaptados uma vez que a pandemia alterou a
relação do consumidor com a refeição fora do lar. 

Estes sistemas e a operação da casa deverão coexistir com qualidade e segurança em toda a
cadeia dos serviços.

Entregas no sistema delivery pode ser feitas por empregados próprios do estabelecimento ou por
entregadores ou empresas contratadas (terceirizados).

Definições:
Delivery: (entrega em domicílio): sistema de entrega de alimentos e/ou bebidas, diretamente no
local que o cliente se encontra. 

Take away: (retirada no local): opção para pessoas que vão ao estabelecimento para retirar
pessoalmente o pedido feito anteriormente ou feito na hora, no local.

Drive thru: (opção de retirada sem sair do carro): o cliente entra em local próprio com o carro, faz
o pedido em uma cabine, segue com o carro para fazer a retirada e pagamento em outro local. 
Finalização em casa (opção em que o cliente finaliza o preparo do prato em casa, seguindo receita
e orientações que seguem com o produto): destinado a clientes que desejam ter a experiência de
cozinhar sem muito trabalho. Indicado para entregar preparações que possam sofrer alterações
de sabor e/ou textura no transporte, para pratos exclusivos de maior qualidade ou com receitas
especiais.

Grab and go: sistema de oferta de refeições prontas, balanceadas, embaladas e dispostas em
ambiente em que o cliente pode pegar o que quer, pagar e sair.

16
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Orientações do Consenso:

-Manter exposto/transportar em temperatura adequada e dentro das normas de BPF de
alimentos.

-Manter local e distanciamento adequado para que o entregador e/ou cliente possa
aguardar o pedido ser finalizado. 

-Disponibilizar pia para entregador/cliente fazer antissepsia das mãos. Quando não tiver
esta estrutura disponibilizar álcool 70% em gel para aplicação nas mãos antes da retirada
do pedido.  

-Lacrar as embalagens para garantir segurança e orientar que preparações com lacre
violado não sejam recebidas pelo cliente.

-Elaborar cartazes ou totens com as normas de uso do espaço.

-Utilizar adequadamente máscara enquanto estiver trabalhando.

-Orientar ao entregador para que a entrega ocorra sem contato físico.

-Estimular o pagamento de forma antecipada ou por meio eletrônico (online).

-Orientar sobre a obrigatoriedade de higienização das mochilas térmicas (bags) após cada
entrega, com álcool líquido 70%.

-Fazer a higienização das manoplas da bicicleta ou motocicleta utilizadas nas entregas.

-Orientar que as mochilas térmicas nunca sejam colocadas no chão.

-Acondicionar os alimentos em embalagens adequadas (quanto ao produto e temperatura)
e sempre que possível, sustentáveis. Enviar molhos e coberturas à parte para não
comprometer o produto.

17
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Orientações do Consenso:

-Para entregadores próprios disponibilizar frascos individuais de álcool gel 70% para que
façam a higienização das mãos após cada entrega.

-Considerar que este tipo de serviço incorpora custos adicionais com todas as embalagens
tanto as primárias como as secundárias, e estas embalagens devem obrigatoriamente ser
adequadas para alimentos e suas temperaturas. Levar em consideração que algumas
embalagens podem sofrer deterioração com o calor do alimento.
 
-Priorizar embalagens recicláveis e/ou sustentáveis, o que pode contribuir para fidelização
de clientes sensíveis a essas opções de mercado.

-Garantir que o produto adquirido seja entregue com características mais próximas ao
consumido no local. O que requer estar atento a todas as etapas necessárias para garantir
o sucesso deste serviço.

-Utilizar a embalagem como informativo de manuseio e preparo. Se necessário,
encaminhar folheto orientativo.

-Opcional: enviar talheres, guardanapos e copos para o consumo dos alimentos,
ensacados e protegidos para garantir segurança alimentar. Os colaboradores que realizam
ensacamento prévio deverão obedecer às BPF, conforme legislações vigentes.

-Caso possível, o estabelecimento deve disponibilizar sanitário para que o entregador
terceirizado o utilize e faça antissepsia adequada das mãos de forma a garantir a qualidade
higiênico sanitária dos alimentos.
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9. RELATOS DE EXPERIÊNCIA COM A REABERTURA 

Relato 1 
Bar na Vila Madalena (SP Capital): hora do pico do movimento de clientes e colaboradora
passando rodo com pano no salão. O uso de panos deve ser impedido durante o período de
atendimento dos clientes. 

CONSENSO: 
Optar por equipamentos mais moderno (como mop limp) para higienização adequada durante
atendimento aos clientes. 
 
Relato 2
Restaurante à La carte (SP Capital): dois clientes sentados à mesa e entra uma cliente com
máscara, tossindo. Os clientes sentados chamaram o gerente e reclamaram que não foi feita
aferição da temperatura corporal na entrada. A aferição da temperatura corporal é um
procedimento recomendável e, nesse caso, o restaurante fez a opção por não aferir. 

CONSENSO:
O termômetro para aferir a temperatura corporal tem modelo específico, custo elevado e está
escasso para compra. A tosse isolada não representa sintoma de Covid-19, além disso, a cliente
estava usando máscara. O gerente e/ou outros colaboradores da linha de frente devem estar
bem orientados com respostas técnicas que tranquilizem os clientes que questionam.
 
Relato 3
Restaurante em shopping (SP Capital): um casal foi jantar em um restaurante e depois de sentar,
retirou a máscara. Um garçom gentilmente foi até a mesa e comunicou que enquanto o pedido
não chegasse à mesa os clientes deveriam permanecer com máscara. Esta pode ser retirada
apenas no momento do consumo de alimentos. 

CONSENSO:  
Capacitar toda a equipe sobre os novos procedimentos, usar de gentileza ao orientar sobre a
conduta correta, tendo cuidado para não ofender o cliente demonstra a preocupação do
estabelecimento com a segurança de todos na prevenção da transmissão do Covid-19. Sugere-se
divulgar no cartaz sobre uso obrigatório de máscaras, que as mesmas não devem ser utilizadas
exclusivamente durante o consumo dos alimentos. Todo e qualquer deslocamento no interior do
restaurante dever ser portando máscara. 
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9. RELATOS DE EXPERIÊNCIA COM A REABERTURA 

Relato 4
Restaurante|Bar em shopping (SP Capital): Cliente chegou em um restaurante e solicitou água. O
garçom levou à mesa, abriu a garrafa, colocou a tampa sobre a mesa, serviu a água no copo,
tampou a garrafa de novo e deixou-a na mesa. Cliente ficou incomodado com tanta manipulação
pelo garçom. 

CONSENSO:
Capacitar a equipe para, no caso de bebida, entregá-la fechada ao cliente para ele próprio abrir e
se servir, evitando manipulação excessiva pelo garçom.
 
Relato 5
Bar/Restaurante em Pinheiros (SP Capital): Restaurante
Com   cozinha aberta atrai muitos clientes. Muitos empresários têm investido neste tipo de
estabelecimento para mostrar que é um lugar limpo e sofisticado, contrariando a visão que
muitos têm de que há desleixo em cozinhas comerciais. Neste relato específico, o cozinheiro
usava máscara no queixo. 

CONSENSO:  
Capacitar a equipe quanto ao cumprimento dos protocolos preconizados para evitar a
contaminação pela Covid-19, em especial quanto ao uso correto de máscaras. 
 
Relato 6
Restaurante/Bar em Pinheiros (SP Capital): Dúvida nas cozinhas: o que fazer na hora da
degustação de alimentos?  

CONSENSO: 
O chefe de cozinha/cozinheiro devem utilizar um recipiente com alimentos, encaminhar para
área reservada para degustação, ou quando não houver, uma área mais reservada da cozinha,
fora da área de preparo. Antes da degustação, deve-se realizar a higiene das mãos, retirar a
máscara, realizar a degustação, higienizar novamente as mãos e recolocar
a máscara.
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10. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Este Consenso buscou reunir legislações e documentos recém publicados pela OMS, ANVISA e
outros órgãos oficiais, interpretados pelo grupo de profissionais e montar as recomendações
para melhor orientar nutricionistas que queiram ou atuem em gestão, consultoria ou assessoria
no setor de food service, conscientizando-os sobre as etapas e procedimentos necessários para
garantir saúde e segurança a todos os envolvidos, nesse singular momento da pandemia por
Covid-19.

Retomar os serviços e atender clientes com segurança e qualidade exige ampliação/atualização
do conhecimento técnico, experiência profissional, competência e postura para corresponder
aos desafios e necessidades do momento, do estabelecimento e as expectativas dos clientes que
buscam o food service. 

Caberá ao nutricionista, nesse “novo normal” formular diagnósticos/proposições adequados e
bem fundamentados, demonstrar conduta compatível e valorizar sua categoria profissional, o
que muito contribui para a fidelização de clientes.

Vale destacar que desde o início deste Consenso foram editadas novas portarias e decretos
pelas Agências de Saúde Municipais, Estaduais e Federais, e esta atualização certamente
continuará, considerando os desdobramentos da pandemia Covid-19. Fique atento!

Os autores deste consenso querem que APROVEITEM este material e que todos possamos
combater esta pandemia com segurança pois, juntos somos mais fortes!

Faça bom uso deste material e Sucesso!
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APÊNDICE 1

ANAMNESE DE COLABORADORES

Nome: _________________________________________________________________________________ 
Função: ________________________________________________________________________________ 
Doenças pré-existentes:  
_________________________________________________________________________________________
1. Você teve Covid-19?                     
(   ) sim (   ) não (   ) não sei 
2. Se você teve Covid-19, você procurou um hospital ou médico?   
(   ) sim (   ) não       
3. Se sim, ficou internado?    
(   ) sim (   ) não       
4. Internação:  data da entrada:  ____/____/____  data da saída: ____/____/____
5. Pessoas que moram com você, tiveram Covid-19?  
(   ) sim (   ) não (   ) não sei 
6. Teve contato ou conhece alguém com sintomas de Covid-19.  
(   ) sim  (   ) não  (   ) não sei 
7. Teve algum destes sintomas nos últimos dias: febre; diarreia; dores no corpo;
dificuldade para respirar, perda de olfato e paladar? (   ) sim (   ) não (   ) não sei
8. Como você faz para ter contato com seus amigos e parentes durante o
isolamento? 
__________________________________________________________________________________________
9. Que cuidados você tem diariamente para evitar a transmissão do vírus? 
__________________________________________________________________________________________
10. Você utiliza máscara sempre que sai de casa?  
(   ) sim (   ) não  
11. Quantas máscaras você tem?    (   ) caseiras _______    (   ) descartáveis  _______
12. Você tem abastecimento regular de água em casa?   
(   ) sim (   ) não 
13. Você se sente pronto e seguro para retomar suas atividades de trabalho?  
(   ) sim (   ) não

Fonte: Adaptado de Anamnese desenvolvida pela Dra. Eliane Rentes, Nutricionista CRN-3 nº 5026.
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APÊNDICE 2

PRODUTOS RECOMENDADOS PARA HIGIENIZAÇÃO AMBIENTAL, DE MÓVEIS,
EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS

DETERGENTE NEUTRO
Diluição: Puro ou de acordo com o rotulo do produto
Tempo de contato:  Conforme orientação do fabricante
Uso: Lavagem de superfícies, equipamentos e utensílios
Recomendações:
1. Uso obrigatório de EPIs
2. Para limpeza prévia das superfícies, utilizando-se de água e detergente
3. Enxague em água potável
4. Secagem ao natural
4. Aplicação de produto desinfetante

ÁGUA SANITÁRIA 2,5%
Diluição: 2 colheres de sopa para 1 litro de água potável (20 a 24ml) - 500 ppm
ou de acordo com o rotulo do produto
Tempo de contato: 15 minutos de contato ou de acordo com orientação do fabricante
Uso: Desinfecção de superfícies, equipamentos e utensílios
Recomendações:
1. Uso obrigatório de EPIs
2. Baixo custo
3. A composição química da água sanitária é basicamente hipoclorito de sódio ou de cálcio em
solução com uma proporção de cloro ativo (cerca de 2,5%)
4. Há necessidade de enxague final
5. Produto corrosivo pode causar severas lesões dérmicas, oculares, irritação, corrosão das
mucosas oral e/ou de vias respiratórias
Cuidados:
1. Aplicação de hipoclorito de sódio em superfícies metálicas pode causar oxidação
2. A solução é instável na presença da luz, recomenda-se utilização imediata após diluição
3. Não indicada mistura com outros produtos químicos. O hipoclorito de sódio reage violentamente
com várias substâncias químicas
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ÁCIDO PERACÉTICO 0,5%
Diluição: Diluir de 300 a 700 ppm ou de acordo com o rotulo do produto
Tempo de contato: 10 minutos ou de acordo com orientação do fabricante
Uso: Desinfecção de superfícies, equipamentos e utensílios
Recomendações:
1. Uso obrigatório de EPIs
2. Alto custo
3. É efetivo na presença de matéria orgânica
4. Causa irritação dos olhos e do trato respiratório
5. Há necessidade de enxague final
Cuidados  1. A solução é instável, recomenda-se utilização imediata após diluição
2. Não indicado para uso em metais (cobre, latão, bronze, ferro galvanizado) pela ação corrosiva
3. Tem atividade reduzida pela modificação do pH do meio

ÁLCOOL LÍQUIDO 70%
Diluição: Puro
Tempo de contato: Até secagem completa
Uso: Desinfecção de superfícies, equipamentos e utensílios ou de acordo com orientação do
fabricante
Recomendações:
1. Produto eficaz e com ação rápida
2. Baixo custo
3. Não deixar resíduos e/ou manchas 
4. Indicado para grande número de superfícies e materiais
5. Produto não corrosivo
6. Indicado para desinfecção de objetos e pequenas superfícies
7. Não indicado para aplicação corporal, pode causar queimaduras severas.
8. Eficiência afetada por fatores, como: presença de material orgânico (recomenda-se limpeza
prévia)
9. Pode danificar materiais como: tubos de plástico, silicone, borracha e colas
Cuidados:  
1. Produto altamente inflamável, não utilizar próximo a fontes   de calor (fogão, isqueiro, fósforos,
etc.)
2. Em contato com calor pode causar queimaduras.
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IODOPOVIDONA 1%
Diluição: Utilizar 25 ppm ou de acordo com o rótulo do produto Tempo de contato 1 minuto ou de
acordo com orientação do fabricante
Uso: Desinfecção de superfícies, equipamentos e utensílios
Recomendações:
1. Uso obrigatório de EPIs
2. O produto não deve ser usado em casos de alergia ao iodo
3. Pode mancham superfícies, especialmente as de plástico

PERÓXIDO DE HIDROGÊNIO 0,5%
Diluição: Diluir 200 ml em 800 ml de água
Tempo de contato: 15 minutos
Uso: Desinfecção de superfícies, equipamentos e utensílios
Recomendações:
1. Uso obrigatório de EPIs
2. Tem ação rápida e baixa toxicidade 
3. A inalação aguda pode causar irritação no nariz, garganta e trato respiratório
4. Em altas concentrações pode desencadear bronquite ou edema pulmonar 
5. Não é afetado por fatores ambientais ou na presença de material orgânico
6. É seguro para o meio ambiente 
7. É contraindicado para uso em cobre, latão, zinco, alumínio
8. Alto custo
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IODOPOVIDONA 1%
Diluição: Utilizar 25 ppm ou de acordo com o rótulo do produto Tempo de contato 1 minuto ou de
acordo com orientação do fabricante
Uso: Desinfecção de superfícies, equipamentos e utensílios
Recomendações:
1. Uso obrigatório de EPIs
2. O produto não deve ser usado em casos de alergia ao iodo
3. Pode mancham superfícies, especialmente as de plástico

PERÓXIDO DE HIDROGÊNIO 0,5%
Diluição: Diluir 200 ml em 800 ml de água
Tempo de contato: 15 minutos
Uso: Desinfecção de superfícies, equipamentos e utensílios
Recomendações:
1. Uso obrigatório de EPIs
2. Tem ação rápida e baixa toxicidade 
3. A inalação aguda pode causar irritação no nariz, garganta e trato respiratório
4. Em altas concentrações pode desencadear bronquite ou edema pulmonar 
5. Não é afetado por fatores ambientais ou na presença de material orgânico
6. É seguro para o meio ambiente 
7. É contraindicado para uso em cobre, latão, zinco, alumínio
8. Alto custo

QUARTENÁRIO DE AMÔNIO
Diluição: Utilizar de 200 a 400 ppm com o rótulo do produto
Tempo de contato:10 minutos ou de acordo com orientação do fabricante
Uso: Desinfecção de superfícies, equipamentos e utensílios
Recomendações:
1. Uso obrigatório de EPIs
2. Requer enxague final abundante em água potável
3. Pode causar irritação de pele, vias respiratórias e sensibilização dérmica
4. A exposição constante pode causar reações alérgicas
5. Tem baixa ação contra microbactérias, vírus envelopados e esporos 
6. Inativado na presença de matéria orgânica, por sabões e tensoativos aniônicos
7. Baixo custo

Fonte: Consenso, 2020.
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APÊNDICE 3

TABELA 1- FREQUÊNCIA DE LIMPEZA DE SUPERFÍCIES E RESPECTIVOS EPIs

Áreas a Higienizar Frequência Produto Uso de EPI

Piso, paredes, azulejos,
rodapés, ralos e canaletas

Diariamente (final de cada
turno) e/ou sempre que

necessário

Detergente neutro e 
solução clorada

Botas de segurança, luva
nitrílica, avental em PVC

Portas e Janelas Diariamente (final de cada
turno) e/ou sempre que

necessário

No inicio, final do
expediente e a cada 3

horas

Maçanetas, tomadas e
interruptores

Mesas e cadeiras

Sanitários dos clientes

Vestiário e banheiros dos
colaboradores

Equipamentos no geral
(fogão, chapa, forno

combinado)

Fornos, coifas e filtros

Sapato de Segurança, luva
látex descartáveis e

avental de PVC (exclusivo
para essa atividade)

Detergente neutro e
álcool 70% líquido

Detergente neutro e
álcool 70% líquido

Detergente neutro e
solução clorada

Sapato de Segurança, luva
nitrílica e avental de PVC

Luvas nitrílica

Luvas de látex
descartáveis

No inicio, final das
atividades, após a saída

de cada cliente e no final
do expediente

No inicio, final das
atividades, no final do

expediente e\ou sempre
que necessário

No inicio, final das
atividades, no final do

expediente e\ou sempre
que necessário

Após o uso e\ou sempre
que necessário

Semanalmente 
(final do turno)

Detergente neutro e
solução clorada

Detergente neutro e
desincrustante

Detergente neutro,
desincrustante a álcool

70%

Sapato de Segurança, luva
látex descartáveis e

avental de PVC (exclusivo
para essa atividade)

Sapato de Segurança, luva
nitrílica, óculos de

proteção, máscara e capa
plástica para proteção. 

Sapato de Segurança, luva
nitrílica, óculos de

proteção, máscara e capa
plástica para proteção. 

Detergente neutro e
solução clorada
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APÊNDICE 3

TABELA 1 - FREQUÊNCIA DE LIMPEZA DE SUPERFÍCIES E RESPECTIVOS EPIs

Áreas a Higienizar Frequência Produto Uso de EPI

Refrigeradores, freezer e
camâras frigoríficas

Diariamente (final de cada
turno) e/ou sempre que

necessário

Detergente neutro e 
solução clorada

Sapato de Segurança, luva
nitrílica e avental de PVC

Utensílios no Geral
(lavagem mecânica)

Balcões térmicos e
refrigerados

Fonte: Consenso, 2020

Diariamente (final de cada
turno) e/ou sempre que

necessário

Após o uso

Detergente neutro e
álcool 70% líquido

Utensílios no geral
(lavagem manual)

Após o uso
Detergente neutro e

álcool 70% líquido

Detergente e secante de
máquina de lavar

Portas
Detergente neutro e

álcool 70% líquido
Diariamente (final de cada
turno) e/ou sempre que

necessário

Sapato de Segurança, luva
nitrílica, avental de PVC e

protetor auricular

Sapato de Segurança, luva
nitrílica e avental de PVC

Sapato de Segurança, luva
nitrílica e avental de PVC

Sapato de Segurança, luva
nitrílica e avental de PVC

33

Consenso em Nutrição: Reabertura do Setor de Food Service


