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OBJETIVOS 

1. Estabelecer procedimentos e requisitos de higiene pessoal a serem adotados por 

todos os colaboradores e visitantes que manipulam os produtos alimentícios. 

2. Promover o PCMSO e manter atualizados os exames médicos (clínicos e 

laboratoriais) dos colaboradores. 

3. Evitar a manipulação de alimentos por portadores de enfermidades dentre as 

quais lesões de pele, gastrenterites, afecções respiratórias.  

4. Estabelecer procedimentos e requisitos de higiene de uniformes. 

5. Definir condutas comportamentais para o controle dos riscos de contaminação via 

alimentos.  

6. Manter as instalações para lavagens de mãos em boas condições de manutenção 

e providos com solução detergente, toalhas descartáveis não recicladas e 

sanificante. 

 

1.  DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA 

-  Normas Regulamentadoras do Ministério do Trabalho constantes na Consolidação 

das Leis Trabalhistas – Lei nº 6514/ Capítulo de Segurança e Medicina do 

Trabalho – Port. 3214/78 - (NR nº5, NR nº6, NR nº7 e NR nº9). 

- BRASIL, Ministério da Saúde. Secretaria Nacional de Vigilância Sanitária. Divisão 

Nacional de Vigilância Sanitária dos Alimentos. Portaria nº 1428, de 26 de 

novembro de 1993. Aprova o regulamento técnico para inspeção sanitária de 

alimentos. 

- BRASIL, Resolução RDC nº 216, de 15 de março de 2004. Dispõe Regulamento 

Técnico de Boas Práticas para Serviços de Alimentação. 

-  

2. CAMPO DE APLICAÇÃO 

Este procedimento aplica-se a todos os colaboradores que manipulam alimentos e aos 

setores responsáveis pela admissão dos mesmos. Onde a empresa se subdivide em 

setores tais como: 

Setor Quadro de Funcionários 
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Administração 08 funcionários 

Atendimento Aproximadamente 38 Funcionários 

Produção Aproximadamente 27 Funcionários 

Área externa 03 Funcionários 

3. DEFINIÇÕES 

3.1.  MANIPULADORES CD ALIMENTOS: qualquer pessoa do serviço de 

alimentação que entra em contato direto ou indireto com o alimento. 

3.2 EPI: todo dispositivo ou produto, de uso individual utilizado pelo trabalhador, 

destinado à proteção de riscos suscetíveis de ameaçar a segurança e a saúde no 

trabalho. 

3.3 SESMT: Serviço Especializado em Engenharia de Segurança e em Medicina do 

Trabalho. 

3.4 PCMSO: Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional que visa a 

prevenção da Saúde do Trabalhador, que objetiva a saúde do trabalhador. 

3.5 Índice Biológico Máximo Permitido: é o valor máximo do indicador biológico 

para o qual se supõe que a maioria das pessoas ocupacionalmente expostas não 

corre risco de dano à saúde. A ultrapassagem deste valor significa exposição 

excessiva; 

3.6 Valor de Referência da Normalidade: valor possível de ser encontrado em 

populações não-expostas ocupacionalmente 

3.7 Programa de Prevenção de Riscos Ambientais: visa à preservação da saúde e 

da integridade dos trabalhadores, através da antecipação, reconhecimento, avaliação 

e conseqüente controle da ocorrência de riscos ambientais existentes ou que venham 

a existir no ambiente de trabalho, tendo em consideração a proteção do meio 

ambiente e dos recursos naturais. 

4. RESPONSABILIDADES 

RL...... 

Serviços de Medicina Ocupacional – nome da empresa e do RT 
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5. DESCRIÇÃO 

6.1  Colocação e manutenção de cartazes educativos 

Temas: Lavagem de Mãos, Uso de Proteção de Cabelos, Boas Práticas de 

Manipulação de alimentos. 

 

6.2  Disponibilidade e manutenção de instalações, produtos e utensílios 

 

Há saboneteiras e Papeleiras em locais estratégicos onde há Pias de lavagem de 

mãos, tais como: ......................... 

 

6.3  Conduta e comportamento dos colaboradores 

 

Os funcionários da área de produção possuem um conjunto com três uniformes na cor 

clara, sendo que cada têm frisos com cores diferentes correspondente a dias de trabalho. 

 

6.4 Controle de saúde clínico 

 

Nas obrigações pertinentes a realização de exames o PCMSO prevê bateria de exames 

nos eventos: Admissão, periódico (a cada 06 meses), demissional, retorno ao trabalho, 

mudança de função. Os funcionários realizam exames laboratoriais (sangue, fezes e 

urina) e o clinico, além de específicos por tarefa desenvolvida na Unidade (micológico de 

Unha, Cultura da Orofarine). 

A coleta do material para realização de exames Ocupacionais será promovida na própria 

empresa considerando a quantidade igual ou superior. 

Demais exames laboratoriais e/ou complementares solicitado e exigido em função da NR7 

(embasa a constituição do PCMSO) serão custeadas pela empresa fora do pagamento 

mensal regularmente realizado e denominado de taxa de manutenção e assistência ao 

PCMSO. 

Os exames periódicos que são realizados semestralmente, na admissão do funcionário ou 

demissão do mesmo. 
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Os Exames descritos são realizados através do convênio da Unidade com Empresa 

Prestadora de Serviço ..........(nome da empresa) ou no próprio estabelecimento quando 

for realizado os exames semestrais. 

Sempre que ocorre alguma das situações descrita acima referente a realização dos 

exames é passado para o funcionário uma ficha para apresentação na Unidade, após um 

período de aproximadamente 07 (sete) dias os laudos são enviados para a empresa em 

duas vias para que uma das fique com o funcionário e a outra assinada pela empresa, 

certificando a entrega. 

 

6. MONITORIZAÇÃO 

6.1  Disponibilidade e manutenção de instalações, produtos e utensílios 

6.2  Conduta e comportamento dos colaboradores 

 

7 AÇÕES CORRETIVAS 

Exemplo 1 de texto:  
O empregado que não comparecer na prestadoa de serviços para realização dos 
exames serão chamados pelo gerente e, à depender da justificativa, poderá ser 
punido. 
Exemplo 2 de texto:  
Quando os funcionários vão para o trabalho com a ausência de alguma peça do 
uniforme recebem uma punição verbal e se surgirem sem o uniforme ocorre o 
pagamento de vale. 
  
 

7.1  Colocação e manutenção de cartazes educativos 

7.2  Disponibilidade e manutenção de instalações, produtos e utensílios 

7.3  Conduta e comportamento dos colaboradores 

7.2  Controle de saúde clínico 

9  VERIFICAÇÃO   

O que? Como? Quando? Quem? 

Documentos que 
comprovem a 
idoneidade e 

credenciamento da 
empresa contratada 

Alvará de Saúde 
Clínica e do 
Laboratório  

Dia/mês/ano Responsável Técnico  
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Especificações técnicas 

e metodologias do 

PCMSO  

PCMSO  
nome da 
empresa 

Dia/mês/ano início e 
término  

Responsável Técnico  

Registros dos 

treinamentos 
Conteúdos  Dia/mês/ano Responsável Técnico  

Relatório do PCMSO 
Descritivo 

Planilhas 
Dia/mês/ano Responsável Técnico  

Planilha de Controle de 

saúde dos 

colaboradores 

Modelo  

(Vide abaixo) 
Dia/mês/ano Responsável Técnico  

Documentos da 

empresa prestadora 
Alvará de Saúde  Dia/mês/ano Responsável Técnico  

 

10 REGISTROS   

Identificação 
Indexação 

(cronológico) 

Arquivamento 

(nome ou nº da 

pasta) 

Tempo de 

retenção 
Responsável  

Lista de presença ou 

certificado 
Dia/mês/ano 

 
----- 30 dias??? 

Nome/cargo 
/função de quem 

verifica 

Relatório para 
avaliação das 

condições de higiene 
e conduta pessoal 

Dia/mês/ano 
 

----- 30 dias??? 
Nome/cargo 

/função de quem 
verifica 

Controle da condição 
de saúde dos 
colaboradores  

Dia/mês/ano 
 

----- 30 dias??? 
Nome/cargo 

/função de quem 
verifica 

Ficha médica Dia/mês/ano 
 

----- 30 dias??? 
Nome/cargo 

/função de quem 
verifica 

Pedido de exame Dia/mês/ano 
 

----- 30 dias??? 
Nome/cargo 

/função de quem 
verifica 

11 REGISTRO DAS REVISÕES 
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Planilha de Controle de saúde dos colaboradores 

 

REVISÃO DESCRIÇÃO DA ALTERAÇÃO 

Data da edição 

do POP:  

Dia/mês/ano 

Nome do autor da revisão.......função/cargo 

PLANILHAS DE CONTROLE  – HIGIENE E SAÚDE DOS COLABORADORES

CONTROLE DE ENTREGA  E ACOMPANHAMENTO

EMPREGADO 

NOME/CARGO

DATA DE 

REALIZAÇÃO 

DO EXAME

DATA 

DO 

ATENDIMEN

TO

OBSERVAÇÕES Pendências

1) Prescrição

2) Nota Fiscal do 

medicamento

3) Repetição do 

exame

Exame Clínico 

Aprovado

Exames Laboratoriais 

Aprovados

1 (   ) Sim      (   ) Não (   ) Sim   (   ) Não

2 (   ) Sim      (   ) Não (   ) Sim   (   ) Não

3 (   ) Sim      (   ) Não (   ) Sim   (   ) Não

7.2- Situação de saúde; As pessoas que mantêm contatos com alimentos devem submeter-se aos exames médicos e 

laboratoriais que avaliem a sua condição de saúde antes do início de usa atividade e/ou periodicamente, após o início das 

mesmas. O exame médico e laboratorial dos manipuladores deve ser exigido também em outras ocasiões em que houver 

indicação, por razões clínicas ou epidemiológicas. 

Portaria SVS/MS nº 326, de 30 de julho de 1997

4.6.1 O controle da saúde dos manipuladores deve ser registrado e realizado de acordo com a legislação específica. 

RDC nº 216, de 15 de setembro de 2004
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ANEXOS 

 

ATENÇÃO: na ausência de PCMSO NR nº 7 -

Programa de Controle Médico de Saúde

Ocupacional, o controle de Saúde deve seguir

com a investigação das seguintes análises

laboratoriais além do exame clinico.

Pesquisa de portadores de 
bactérias                                
Salmonela sp/Shigella sp

Material Exame Objetivos
Fezes

Fezes

Coprocultura 
(Coproparasitológico)

Parasitológico de 
Fezes

Giardia Ameba / Helmintos: 
Tênia/Ascaris

Sangue Hemograma
Avalia a existência de anemia, 
alergia, parasitose, infecções.

Sangue VDRL
Pesquisa de sífiles

Urina Sumário Tipo  I Infecção urinária

Secreção 

Orofaringea
Cultura Presença de infecção causada 

por bactérias na garganta

Identificar o tipo de

micose e o agente patógeno.
Secreções/descamação
pele de unhas e dedos

Cultura
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