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VIGILÂNCIA SANITÁRIA - SPEIS

A VIGILÂNCIA SANITÁRIA  

E AS  BOAS PRÁTICAS 

DE FABRICAÇÃO DE ALIMENTOS





Atua na promoção da 

qualidade de vida, prevenindo riscos de 
doenças, através da inspeção e 

fiscalização de produtos e serviços 

ofertados à população.
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Você sabia 
que  milhares 
de pessoas 

ficam doentes 
por comerem 

alimentos 
contaminados

?

Por isso 
que avalio 
sempre 
onde 

comprar 
meus 

alimentos!

Ainda bem que o 
Código de 
Defesa do 

Consumidor 
existe  para nos 

defender.



 Regular as relações entre fornecedores e consumidores;

 Garantir a oferta de produtos e serviços adequados ao 

consumo;

 Proteção à vida, saúde e segurança;

 Informação adequada e clara sobre produtos e serviços, 

com especificação correta de quantidade, características, 

qualidade e preço;



 liberdade de 

escolha;

 educação para o 

consumo;

 proteção contra 

publicidade 

enganosa.
Fonte: internet – www.google.com.br



 CONFIANÇA

 HIGIENE

 LOCALIZAÇÃO

 ORGANIZAÇÃO

 SIMPATIA

 SEGURANÇA

Fonte: internet – www.google.com.br



O QUE É UM ALIMENTO SEGURO?
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Consumo de alimentos 
contaminados por microrganismos 

ou substâncias tóxicas.

DOENÇAS TRANSMITIDAS POR ALIMENTOS 



 FEBRE
 ALTERAÇÃO DA VISÃO
 DOR DE CABEÇA
 DORES ABDOMINAIS
 DIARRÉIA
 VÔMITOS

DOENÇAS TRANSMITIDAS POR ALIMENTOS





CONTAMINAÇÃO BIOLÓGICA



São práticas de higiene que devem ser 
obedecidas pelos manipuladores desde a 
escolha e compra dos produtos a serem 
utilizados no preparo do alimento até a 

venda para o consumidor.

BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO
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Controle da temperatura

Controle do tempo

Higienização do ambiente e utensílios

Hábitos de higiene corporal





HIGIENE DO LOCAL DE COMPRA

Fonte: internet – www.google.com.br Fonte: internet – www.google.com.br



ARMAZENAMENTO DAS MERCADORIAS



QUALIDADE DA MERCADRIA

Fonte: internet – www.google.com.br Fonte: internet – www.google.com.br









Fonte: internet – www.google.com.br



 Evitar contaminação;

 Garantir controle higiênico-sanitário;

 Tornar o local de trabalho seguro e agradável;

 Proporcionar boa aparência ao ambiente.



ORGANIZAÇÃO DO MATERIAL DE LIMPEZA



 Não guardar produtos de limpeza junto com 

os alimentos;

 Não utilizar produtos de limpeza 

clandestinos;

 Os produtos de limpeza devem conter no 

rótulo o número de registro no Ministério da 

Saúde ou a frase: “Produto notificado na 

Anvisa/MS”.



 A limpeza do ambiente é importante para 

prevenir e controlar baratas, ratos e outras 

pragas;

 Os saneantes domissanitários devem ser 

aplicados somente quando necessário e 

sempre por Empresa especializada;

 Os ralos de escoamento da água devem ser 

escamoteáveis.



• Retirar da tomada e desmontar;

• Lavar com detergente;

• Enxaguar;

Secar ao ar;

• Remontar;

• Guardar em local

• limpo.

Os equipamentos utilizados devem ser 
limpos a cada uso



AGORA SIM,TUDO ORGANIZADO!!!



Cabelos presos

Mãos lavadas ou protegidas

Avental ou jaleco

Roupas limpas

Sapatos fechados

Utensílios





FONTE: http://veronicapacheco.wordpress.com/2010/10/13/so-

para-medicos 

http://mozmaniacos.blogspot.com/2011/04/ao-escovar-os-

dentes-ao-volante.html

http://veronicapacheco.wordpress.com/2010/10/13/so-


HIGIENIZAÇÃO DAS MÃOS



1. Ao chegar no trabalho;

2. Antes de entrar na cozinha; 

3. Após usar o banheiro;

4. Após a limpeza;

5. Ao tocar em:     sacarias, caixas, 

garrafas, maçanetas,   dinheiro e 

sapatos;

6. Ao iniciar uma nova tarefa ou 

trocar de atividade

QUANDO HIGIENIZAR AS MÃOS?



DINHEIRO X ALIMENTO

Fonte: internet – www.google.com.br



Limpeza e Conservação dos Reservatórios 

Esvaziar a caixa;

Vedar as saídas;

Lavar as paredes e fundo da caixa;

Desinfetar (200ml de água sanitária para 20 

litros de água);

Esperar por 2 a 4 horas;

Secar o excesso;

Encher.

QUALIDADE DA ÁGUA



Fonte: internet – www.google.com.br

Fonte: internet – www.google.com.br

CONTROLE INTEGRADO DE PRAGAS



•Manter a higiene do 

ambiente;

•Ensacar o lixo;

•Não deixar água parada;

•Não alimentar cães 

errantes e pombos;

•Higienizar os veículos, 

equipamentos e aparelhos.

CONTROLE INTEGRADO DE PRAGAS



VIGILÂNCIA SANITÁRIA

Elevar a consciência sanitária da comunidade e 

que esta possa se apropriar dos seus direitos 

de cidadania



DENÚNCIAS:

DISQUE SAÚDE: 160

Ouvidoria: 3186-1100

CONTATO

WWW.SAUDE.SALVADOR.BA.GOV.BR

Tel.:2201-8656
2201-8657
2201-8663

http://www.salvador.saude.ba.gov.br/

