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RESUMO GERAL 

 

O Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) constitui um dos mais antigos 
e importantes programas da área de Alimentação e Nutrição do País, com 
atendimento anual de cerca de 37 milhões de alunos. A alimentação escolar é uma 
das poucas oportunidades em que o Estado tem de intervir com ações de segurança 
alimentar e nutricional, com vistas a beneficiar a criança - nessa perspectiva, 
salienta-se o papel da alimentação escolar como um atrativo para a permanência 
dos alunos nas escolas públicas brasileiras. Quanto à qualidade higiênico- sanitária 
dos alimentos fornecidos, entretanto, diversos estudos têm evidenciado lacunas 
quanto ao atendimento de requisitos normativos, incluindo a insuficiência de 
atividades de capacitação para as merendeiras, o que concorre para situações de 
inadequação nas técnicas de preparo dos alimentos e conseqüentemente riscos à 
saúde dos escolares. Este trabalho teve por objetivo desenvolver e avaliar ações de 
intervenção para apoio à produção de alimentos seguros, em escolas estaduais 
atendidas pelo PNAE, em Salvador-BA. Para tanto, dois estudos foram conduzidos 
no âmbito das atividades de intervenção. No primeiro, elaborou-se e implementou-se 
uma proposta de capacitação para merendeiras. A capacitação, denominada 
“Formação em Alimentação Saudável e Segura na Escola – FASSE”, tomou por 
princípio uma construção participativa, com consulta às merendeiras e adotou como 
abordagem pedagógica a linha sócio-crítica, permeada de intensa relação educador-
educando e valorização da construção do conhecimento. A capacitação foi 
planejada como um evento de 20 horas, sendo conduzida em unidades escolares, 
para permitir maior aproximação e reflexão sobre a realidade do PNAE. O programa 
contemplou conteúdos diferenciados, incluindo: o PNAE e seus objetivos; a 
importância da merendeira no sistema da alimentação escolar; princípios de nutrição 
e alimentação saudável e princípios de Boas Práticas de Fabricação. Como recursos 
metodológicos foram adotados: teatro, exposição dialogada, oficinas, gincana, 
experiências práticas, jogos interativos com imagens, aplicação de formulários e 
atividades dirigidas em grupo. Para a maior parte dos participantes, verificou-se 
satisfação com a capacitação, com boa compreensão do conteúdo e adequação 
entre a metodologia e o referencial teórico.  No segundo estudo, avaliou-se o 
impacto de ações de intervenção na segurança da produção da alimentação escolar, 
partindo-se de um diagnóstico conduzido previamente, que caracterizava a condição 
higiênico-sanitária das unidades de produção de alimentos, bem como o perfil 
microbiológico da água e de alimentos prontos para o consumo. Trabalhou-se com 
uma sub-amostra de 20 escolas, em observação ao delineamento previamente 
estabelecido, sendo desenvolvidas as seguintes ações de intervenção: reuniões com 
gestores públicos, seminário com dirigentes escolares, capacitação para 
merendeiras e visitas para acompanhamento in loco. Para fins de avaliação de 
impacto, utilizaram-se os mesmos instrumentos e técnicas adotados durante o 
diagnóstico - aplicação de um check-list, elaborado com base na RDC 216/04, 
ANVISA/MS, e análises microbiológicas da água e de alimentos prontos, por  
microrganismos indicadores-, comparando-se a diferença de desempenho entre as 
duas etapas do estudo – antes e após a intervenção. De acordo com o resultado 
global de avaliação pelo check-list, constatou-se uma melhoria significativa nas 
escolas (p=0,002). Entre os blocos que contribuíram positivamente, foram 
identificados os referentes às matérias-primas, ingredientes e embalagens e aqueles 
relacionados à manipulação e ao preparo dos alimentos. Os blocos de edificações, 



 

 

 

 

instalações e equipamentos, higienização, controle integrado de pragas, assim como 
a análise microbiológica da água, que requeriam investimentos financeiros para 
adequação, não apresentaram melhorias após a intervenção. Em relação à 
qualidade microbiológica dos alimentos prontos para o consumo, evidenciou-se 
adequação quanto à contagem padrão em placa, leve redução na estimativa de 
coliformes termotolerantes, e resultado discretamente aumentado quanto à presença 
de Staphylococcus coagulase positiva. Para grande parte dos elementos avaliados, 
conclui-se que as ações de intervenção contribuíram positivamente para a melhoria 
da segurança dos alimentos, no entanto, foram identificadas limitações, em virtude 
da ausência de decisões políticas que viabilizassem melhor infra-estrutura e 
funcionamento das cantinas. 
 
 
 
 
Palavras Chaves: Alimentação escolar; Estudo de intervenção; Avaliação de 
desempenho; Capacitação em serviço, Manipulação de alimentos; Higiene de 
alimentos. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

                                             



 

 

 

 

                                              ABSTRACT  

 
 
The National School Feeding Program (PNAE) is one of the oldest and most 
important programs in the Food and Nutrition field in Brazil, with annual coverage of 
about 37 million students. Since school feeding is one of the few opportunities the 
State has for food and nutrition security interventions aimed at benefiting the 
children, its role as a magnet for the permanence of students in Brazilian public 
schools stands out. However, several studies have shown that the sanitary/hygienic 
quality of the food provided falls short of the regulatory requirements, including lack 
of training activities for school lunch cooks, which contributes to situations of 
inadequacy in the technical preparation of food and subsequent risks to 
schoolchildren’s health. This study aimed to develop and evaluate intervention 
actions to support the production of safe meals in state schools under PNAE in 
Salvador (Bahia, Brazil). Two studies were thus conducted as part of the intervention 
activities. In the first one, professional training activities were devised and 
implemented among school lunch cooks. The training, called "Training in Healthy and 
Safe School Food - FASSE," was carried out on a participatory basis by consulting 
with school lunch cooks and taking a sociocritical pedagogical approach, 
characterized by an intense educator-learner relationship and a highly valued 
knowledge construction process. The training was planned as a 20-hour event, 
conducted in school units to allow for a cozy environment and reflection on the reality 
of PNAE. The activity contents carried a number of different approaches, including 
the PNAE and its goals, the school lunch cooks’ relevance in the school feeding 
system, healthy feeding and nutrition principles, and Good Manufacturing Practice 
principles. Methodological resources comprised dramatization, dialogued 
presentations, workshops, group contests, practical activities, interactive games with 
images, form completion and guided group activities. For most of the subjects, the 
training was deemed satisfactory with good content learning and adequacy between 
the methodological approach and the theoretical references. The second study 
assessed the impact of intervention actions in the safety of school food production by 
building on a previously conducted diagnosis, which showed the sanitary-hygienic 
condition of the food production units and the microbiological status of both water 
and ready-to-eat food. According to previously designed approach, the intervention, 
carried out in a sub-sample of 20 schools, included: meetings with public managers, 
seminars with school principals, professional training for school lunch cooks and 
follow-up visits in loco. Impact assessment of such actions was carried out by using 
the same tools and techniques employed in the diagnostic study, namely the 
completion of a checklist based on ANVISA/MS RDC 216/04 guidelines and 
microbiological analyses of water and ready-to-eat food for microorganism indicators 
in order to compare the status before and after the intervention. Global checklist 
assessment showed a significant (p=0.002) improvement in the schools under study. 
Items related to raw material, ingredients and packaging as well as those related to 
food handling and preparation were found to have contributed positively for such a 
result. However, items related to buildings, facilities and equipment, hygienization, 
integrated plague control as well as water microbiological assessment, all of which 
required financial investments towards adequacy, did not show improvement after 
intervention. The microbiological quality of ready-to-eat foods was found to be 
adequate according to the plate count agar, showed a slight decrease in 



 

 

 

 

thermotolerant coliforms estimates and a slight increase regarding coagulase-positive 
staphylococcus. As a conclusion, while for most of the items assessed intervention 
actions were shown to contribute effectively towards the improvement in food safety, 
shortcomings were identified as a function of a lack of political decision-making 
aimed at improving both the infrastructure and the adequate performance of the 
facilities. 

 
 
 

 

Keywords : School Feeding; Intervention studies; Employee performance appraisal; 
Inservice training; Food handlind; Food hygiene.  
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INTRODUÇÃO GERAL 
 

 

O tema segurança alimentar tem sido amplamente estudado e discutido, tendo 

recebido, inclusive, um novo conceito no século XXI, passando não somente a se 

compreender o acesso regular ao alimento, mas também a sua inocuidade 

(STEFANINI, 2004; CONSEA, 2007). Com a assunção desta dimensão, considera-

se a essencialidade de medidas para o controle da qualidade higiênico-sanitária em 

toda a cadeia da produção e distribuição, uma vez que a ocorrência de Doenças 

Veiculadas por Alimentos (DVA) representa uma das maiores preocupações em 

saúde pública, em todo o mundo (BRASIL, 2008). 

 

No Brasil, sob o âmbito político, vários programas têm sido implementados com 

vistas ao alcance de melhores níveis de segurança alimentar para o país. Dentre 

eles, destaca-se o Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE), um dos mais 

antigos e importantes da área de Alimentação e Nutrição, que atende anualmente 

cerca de 36 milhões de escolares (BRASIL, 2007). 

 

Nesse contexto, a alimentação escolar constitui uma das poucas oportunidades em 

que o Estado tem a oportunidade de intervir com ações de segurança alimentar e 

nutricional, com vistas a beneficiar crianças e adolescentes (DIAS et al., 2004). 

Paralelamente, dada a grande desigualdade social e pobreza no país, essa 

alimentação representa um forte atrativo para a permanência de milhões de alunos 

nas escolas públicas brasileiras, que contam com esse benefício de forma 

indispensável para o atendimento das suas necessidades alimentares (FLÁVIO, 

BARCELLOS e LIMA, 2002).  

 

No entanto, ainda que o PNAE seja orientado por princípios articulados ao atual 

conceito de segurança alimentar, diversas questões têm se interposto nos níveis de 

gestão e execução, o que limita a sua efetividade.  Entre elas, constitui problema 

recorrente a inadequação das escolas quanto ao alcance de requisitos técnicos e 

normativos para a produção de alimentos seguros, o que concorre para situações de 

erros nos procedimentos de manipulação dos alimentos, riscos à saúde dos 

escolares e a ocorrência de surtos de DVA. 
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De acordo com pesquisas conduzidas em escolas de diferentes estados brasileiros, 

são registradas irregularidades nas unidades de produção dos alimentos quanto às 

instalações físicas, disponibilidade e conservação de equipamentos e utensílios, 

suprimento e qualidade da água e nas técnicas de armazenamento, preparo e 

distribuição dos alimentos. De modo especial, considera-se a inadequação do 

quadro profissional dessas unidades, pela sua insuficiência quantitativa, pelo frágil 

controle da sua condição de saúde, bem como pela insuficiência de atividades 

sistemáticas de qualificação profissional (SILVA, GERMENO e GERMANO, 2003; 

MIRA, 2003; SANTANA, 2004; VIEIRA et al., 2005; GOIÁS, 2006; ROSA et al., 

2008). 

 

Mediante o exposto e tomando por princípio a inocuidade dos alimentos, conformada 

política e legalmente no país, o presente estudo tem por objetivo desenvolver e 

avaliar o impacto de ações de intervenção para apoio à produção de alimentos 

seguros, em escolas estaduais atendidas pelo PNAE, em Salvador-BA.  
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OBJETIVOS 

 

 

Geral 

 

- Desenvolver e avaliar o impacto de ações de intervenção para apoio à 

produção de alimentos seguros em escolas estaduais atendidas pelo 

PNAE, em Salvador-BA. 

 

 

Específicos 

 

- Desenvolver ações de intervenção orientadas ao fortalecimento do sistema 

de produção de alimentos seguros, envolvendo gestores públicos, 

conselheiros de alimentação escolar, gestores escolares e merendeiras; 

- Contribuir para a disseminação de princípios referentes à alimentação 

escolar e à segurança de alimentos, junto a atores da comunidade escolar; 

- Avaliar o impacto das ações de intervenção, na qualidade sanitária da 

produção de alimentos nas escolas, em relação ao atendimento da 

legislação vigente; 

- Analisar a qualidade microbiológica da água de abastecimento; 

- Analisar a qualidade microbiológica de alimentos prontos para o consumo. 
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Capítulo 1  

 

Segurança Alimentar, Inocuidade de Alimentos e a 

Segurança na Produção de Alimentos em Escolas 

atendidas pelo Programa Nacional de Alimentação Esc olar. 
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1. Histórico do Conceito de Segurança Alimentar 
 
 

O conceito de Segurança Alimentar foi introduzido na Europa, a partir da I Grande 

Guerra. Sua origem esteve profundamente ligada à idéia de segurança nacional e à 

capacidade de cada país produzir sua própria alimentação, de forma a não ficar 

vulnerável a possíveis cercos, embargos, ou boicotes de motivação política ou militar 

(CONSEA, 2007). 

 
No início da década de 70, a crise de escassez de alimentos fez o conceito de 

Segurança Alimentar irromper com força no cenário mundial, quando foi proposto na 

Conferência Mundial de Alimentação de 1974, que todos os países incentivassem a 

produção e estoques de alimentos, ou seja, a Segurança Alimentar era entendida 

como política de armazenamento estratégico, de oferta segura e adequada de 

alimentos (STEFANINI, 2004).   

 
No final da década de 70, deu-se o aumento de produção de alimentos no mundo e, 

conseqüentemente, reduziram-se os preços, que permaneceram abaixo dos níveis 

da década de 50, caracterizando-se o período por um clima de otimismo. Nesse 

contexto, enfraqueceu-se os argumentos defendidos, que o mundo não teria 

condições de aumentar a produção de alimentos em ritmo igual ou maior que o 

aumento da população, e que, esta seria a causa principal dos problemas 

alimentares. Reforçou-se o entendimento que a fome e a desnutrição eram 

decorrentes mais de problemas de acesso ao alimento, do que da produção destes 

(CONSEA, 2007). 

 

Em 1983, a Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO) 

apresentou um novo conceito de Segurança Alimentar, que se baseava em três 

objetivos: oferta adequada de alimentos, estabilidade desta oferta e do mercado e 

segurança do acesso aos alimentos disponíveis (SANCHES, CITTADINO e 

ARTUSO, 2003). 

 

A partir deste período, os debates e discussões passaram a considerar que a 

Segurança Alimentar não poderia ser vista como uma decorrência exclusiva de auto-

suficiência, em termos alimentares. Ela pressupunha, também, garantia de poder 
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aquisitivo da população, crescimento econômico, redistribuição de renda e redução 

da pobreza (CONSEA, 2007). 

 

No final dos anos 80, modificações no conceito de Segurança Alimentar foram 

acrescentadas e referendadas nas Conferências da FAO e da Organização Mundial 

da Saúde (OMS), ocorridas em 1991 e 1996, respectivamente. Foram incorporadas 

noções de alimento seguro, não contaminado biológica ou quimicamente, da 

qualidade nutricional, biológica, sanitária e tecnológica; do balanceamento da dieta, 

da informação e das opções culturais e dos hábitos alimentares dos seres humanos 

(STEFANINI, 2004).   

 

A partir da década de 90, emerge um movimento nacional e internacional em defesa 

da Segurança Alimentar como direito humano básico, que deve ser garantido por 

políticas públicas (STEFANINI, 2004).   

 

 

No Brasil, o conceito reafirmado na I Conferência Nacional de Segurança Alimentar 

e Nutricional (SAN), em 1994, além de produtos de diversos fóruns com a 

participação de setores governamentais, empresariais e da sociedade civil, 

incorporou o componente nutricional e colocou a promoção da vida como valor ético 

universal e destacou o acesso à alimentação com qualidade um direito humano: 

 

“Segurança Alimentar e Nutricional significa: garantir a todos as condições de 

acesso a alimentos seguros e de qualidade suficiente para atender aos 

requisitos nutricionais, de modo permanente, sem comprometer o acesso a 

outras necessidades essenciais, com base em práticas alimentares 

saudáveis, contribuindo assim, para uma existência digna no contexto de 

desenvolvimento integral do ser humano” (STEFANINI, 2004).   

 

O direito humano a alimentação e a soberania alimentar surgem com clareza na 

Declaração Final do Fórum Mundial sobre a Soberania Alimentar, em Havana, 2001, 

e estão fortemente relacionados à conceituação Brasileira da II Conferência Nacional 

de SAN, realizada em março de 2004, cujo tema foi a construção de uma política de 

SAN: 
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“Segurança Alimentar e Nutricional (SAN), é a realização do direito de todos 

ao acesso regular e permanente a alimentos de qualidade, em quantidade 

suficiente, sem comprometer o acesso a outras necessidades essenciais, 

tendo como base as práticas alimentares promotoras de saúde, que 

respeitem a diversidade cultural e que sejam: social, econômica e 

ambientalmente sustentáveis” (CONSEA, 2004). 

 

O direito à alimentação é parte dos direitos fundamentais da humanidade, definidos 

pelo pacto mundial, do qual o Brasil é signatário. Cada país, por sua vez, tem o 

direito de definir suas próprias políticas e estratégias sustentáveis de produção, 

distribuição e consumo de alimentos, que garantam o direito à alimentação para toda 

a população (soberania alimentar), respeitando as múltiplas características culturais 

dos povos (BRASIL, 2007a). 

 
 
2. Doenças Veiculadas por Alimentos (DVA), Surtos e  Inocuidade de 

Alimentos 

 
Os alimentos de origem animal e vegetal, processados ou não, podem veicular um 

elevado número de microrganismos patogênicos ao homem. As enfermidades de 

origem alimentar ocorrem quando uma pessoa contrai uma doença devido à 

ingestão de alimentos contaminados com esses patógenos e/ou suas toxinas. Tais 

agentes podem estar presentes nos alimentos, desde a etapa de produção primária 

do alimento no campo, passando pelo processamento, armazenamento, 

comercialização até o momento do consumo desses produtos (OLIVEIRA et al., 

2007). 

 

A OMS define Doença Veiculada por Alimento (DVA) como "uma doença de 

natureza infecciosa ou tóxica, causada por, ou, através do consumo de alimento ou 

água" (OMS, 2001). 

 

Os sintomas mais comuns de DVA incluem: dores abdominais, náusea, vômitos, 

diarréia, febre e prostração. As infecções geralmente manifestam-se pela invasão 

das mucosas, ou pela produção de enterotoxinas pelo microrganismo no trato 
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intestinal, desencadeando o processo inflamatório. As intoxicações, por sua vez, 

caracterizam-se pela ingestão de toxinas de origem bacteriana, ou não, presentes 

no alimento, que ao alcançarem sistemas fisiológicos específicos, desencadeiam os 

sintomas característicos. Entretanto, apesar do progresso da medicina, da ciência e 

da tecnologia de produção de alimentos, as enfermidades causadas por patógenos  

alimentares continuam representando problemas significativos para a saúde e para a 

economia (FORSYTHE, 2002).  

 

Verifica-se um aumento significativo de DVA, em nível mundial, e vários são os 

fatores que contribuem para a ocorrência dessas doenças, dentre os quais se 

destacam: o crescente aumento das populações, a existência de grupos 

populacionais vulneráveis ou mais expostos, os processos desordenados de 

urbanização, a necessidade de produção de alimentos em larga escala de e o 

deficiente controle dos órgãos públicos e privados, no tocante a qualidade dos 

alimentos ofertados às populações (BRASIL, 2008a).   

 

O consumo de refeições fora do domicílio é um dos fatores que mais contribuiu para 

o aumento da ocorrência de DVA e dos surtos de toxinfecções alimentares, uma vez 

que os serviços de alimentação produzem em larga escala e há uma maior 

dificuldade no controle efetivo das preparações produzidas (LYNCH et al., 2003;  

SMITH e FRATAMICO, 1997). 

 

Em todo o mundo, existe déficit de informação quanto ao quadro de doenças de 

etiologia alimentar. Poucos países têm realizado estudos epidemiológicos, que  

venham a  identificar dados relacionando doenças de etiologia alimentar, com a 

qualidade dos alimentos (MALIK, 1993; MONTEIRO et al., 2000).  

 

O surto de DVA é definido como a ocorrência de dois ou mais casos que apresentem 

sintomas semelhantes, após a ingestão de alimento ou água, de mesma origem, 

implicados como veículo da doença, exceto nos casos de botulismo, quando uma 

ocorrência única já é considerada um surto (BRASIL, 2008b). Eles podem ser 

causados por meio da contaminação química, física ou microbiológica dos alimentos. 

A contaminação microbiológica é uma das principais causas de ocorrência das 

doenças e dos surtos, e os fatores que a facilitam podem compreender práticas 
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inadequadas desde o cultivo e/ou manejo das matérias-primas até a preparação e 

consumo dos alimentos (BARRETTO, 2007). 

 

Conhecer os fatores que contribuem para causar surtos de DVA é de grande 

importância epidemiológica, especialmente para organizar programas de prevenção 

e saúde. 

 
No Brasil, de acordo com Portaria n°1461, Ministéri o da Saúde, de 22 de dezembro 

de 1999, a ocorrência de surto de DVA passou a ser de notificação compulsória, 

sendo de responsabilidade dos profissionais de saúde, no exercício da profissão, 

bem como de gestores de organizações e estabelecimentos públicos e particulares 

de saúde (BRASIL, 1999a).  

 
O perfil epidemiológico das DVA ainda é pouco conhecido, e apenas alguns estados 

ou municípios dispõem de estatísticas e dados fidedignos sobre os agentes 

etiológicos mais comuns, alimentos mais freqüentemente implicados, populações de 

maior risco e fatores contribuintes (CÂMARA, 2002).  

 

As DVA constituem importantes causas de morbidade e mortalidade em todo mundo. 

Em muitos países, durante as últimas duas décadas, destacaram-se como um 

crescente problema econômico e de saúde pública. Numerosos surtos de DVA, 

atraem a atenção da mídia e aumento do interesse dos consumidores. Espera-se 

que o problema aumente neste século, especialmente com as várias mudanças 

globais, incluindo crescimento da população, pobreza, exportação de alimentos e 

rações animais, que influenciam a segurança alimentar internacional (BRASIL, 

2008b).  

 

A OMS estima que, a cada ano, mais de dois milhões de pessoas morram por 

doenças diarréicas, muitas das quais, foram adquiridas ao ser ingeridos alimentos 

contaminados. Nos países desenvolvidos, 30% dos casos de surtos tem origem 

alimentar (BRASIL, 2008b).  

 

Nos Estados Unidos, no período de 1998 a 2002, foram registrados 6.647 casos de 

surtos de DVA (1.314 em 1998, 1.343 em 1999, 1.417 em 2000, 1.243 em 2001 e 
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1.330 em 2002). Entre as bactérias destacaram-se a Salmonella enteritidis que 

acometeu o maior número de pessoas e a Listeria monocytogenes que provocou o 

maior número de mortes. Vírus patogênicos, predominantemente norovírus, 

causaram 33% dos surtos em 41% dos casos; a proporção de surtos atribuídos aos 

agentes virais foi de 16% em 1998 e 42% em 2002 (CDC, 2006). Estima-se que as 

DVA causem, anualmente, nos Estados Unidos (EUA), aproximadamente 76 milhões 

de casos, 325.000 hospitalizações e 5 mil mortes (OMS, 2006). 

   

No Brasil, no período de 1999 à 2007, ocorreram  5.699 surtos de DVA, que foram 

registrados pela Secretaria de Vigilância em Saúde (SVS), com acometimento de 

114.302 pessoas, 61 óbitos e mediana de cinco doentes por surto (1- 2.775) 

(BRASIL, 2007b). 

 

 As regiões Sul e Sudeste notificaram 85% dos surtos de DVA. O Rio Grande do Sul, 

São Paulo, Paraná e Santa Catarina foram os estados que apresentaram o maior 

registro de surtos, o que pode estar relacionado com a melhor implantação do 

sistema de Vigilância Epidemiológica – DVA nos municípios (BRASIL, 2007c). 

 

Em estudo realizado no município de Porto Alegre-RS, no período de 1995 à 2002, 

foram analisados 150 relatórios finais de investigação de surtos, com acometimento 

de 7.373 pessoas. A faixa etária com maior número de comensais doentes (76%) foi 

de 15-50 anos de ambos os sexos. O principal agente etiológico identificado nos 

surtos foi Salmonella spp (24%) e Staphylococcus aureus (12%). Os sintomas mais 

freqüentes incluíram: náuseas, cólicas abdominais e diarréia. Os principais alimentos 

envolvidos nestes surtos foram aqueles que continham ingredientes de origem 

animal (60%). Foi possível relacionar 11 diferentes fatores predisponentes, sendo 

que a refrigeração inadequada (33%) foi o mais freqüente. Dos 159 surtos 

investigados, 44% ocorreram em residências, 36% em estabelecimentos comerciais 

e 11% em restaurantes (GOTTARDI, SOUZA & SCHMIDT, 2006). 

 

No estado de São Paulo, no período de setembro de 1999 à 2005, o Centro de 

Vigilância Epidemiológica (CVE), notificou 1.471 surtos de DVA, com 46.498 casos. 

Os surtos que apresentaram quadro de diarréia, tiveram como veículo primário de 

contaminação os alimentos (80%), quase 10% a água e os demais, o contato de 
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pessoa à pessoa, e outros. Entre as bactérias, destacou-se o gênero Salmonella, 

veiculado por produtos de origem animal (EDUARDO, 2005). 

 

Surtos investigados no Distrito Federal durante o período de 2000 à 2003, 

resultaram na ocorrência de 49 casos, 6.362 pessoas expostas e 1.056 doentes. No 

ano de 2003 foram identificados 4 casos, 4.062 pessoas expostas e 365 doentes. 

Dos surtos ocorridos em 2003, a Salmonella foi o patógeno mais comumente 

identificado, contabilizando em 14% dos relatos de surtos com etiologia conhecida, 

seguido de 6% dos casos que foram devido à contaminação por Staphylococcus 

aureus, 2% por Clostridium botulinum e 78% por agente etiológico ignorado. Os 

alimentos envolvidos nos surtos compreenderam: frango (18%), salgadinhos (14 %), 

doces (6 %), bolo (6 %), carne (6%), peixe (6%), leite (4%), ovo (2%), maionese 

(2%) e 36 % foi ignorado. Os locais das ocorrências dos surtos foram: restaurante/ 

refeitório (49%), domicílio (27%), festa (12%), escola (6%) e outros (6%) (BRASIL, 

2004a). 

 

Os serviços de Vigilância Sanitária e Epidemiológica de municípios de Minas Gerais 

notificaram, em 2006, 62 surtos de toxinfecção alimentar envolvendo 1.506 pessoas. 

Destas, 1.045 ficaram doentes, 401 foram hospitalizadas e 03 pessoas chegaram a 

óbito. De 142 amostras encaminhadas, suspeitas de terem desencadeado os surtos 

foram isolados os seguintes patógenos: estafilococos coagulase positiva (18%) com 

contagem superior a 106 (UFC/g), Salmonella spp (10%) sendo elas: Salmonella 

Enteritidis, S. infantis, S. anatum, S. derby, S. thyphimurium, e S. corvalles. Bacillus 

cereus (3%) e clostridios sulfito redutores (2%). Enterotoxinas estafilocócicas 

também foram identificadas em 16% das amostras analisadas. Os principais 

alimentos envolvidos foram os pratos prontos para o consumo (71%), bolo de 

aniversário e tortas doces (9,9%), leite UHT (5,6%), sanduíche (4,3%), queijo (2,8%), 

salgado (2,8%), sorvete (1,4%) e achocolatado (1,4%). A análise desses resultados 

sugerem possíveis falhas em alguma etapa do processamento destes alimentos, 

tornando-os capazes de desencadear surtos de toxinfecções alimentares (OLIVEIRA 

et al, 2007). 
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Embora sejam pouco notificados, tem sido freqüentes os relatos de surtos de origem 

alimentar em escolas, principalmente porque as crianças são mais vulneráveis as 

DVA (OMS, 2006).  

 

Estudo realizado nos Estados Unidos, sobre os surtos de distúrbios alimentares em 

escolas no período de 1973 a 1997, registraram 604 surtos desta natureza. Em 60% 

dos surtos, a etiologia não foi determinada e em 45%, não foi determinado um 

alimento específico como veículo de transmissão. A Salmonella foi o patógeno mais 

comumente identificado, contabilizando em 36% dos relatos de surtos com etiologia 

conhecida. Alimentos específicos que funcionaram como veículos de transmissão 

foram epidemiologicamente identificados em 333 (55%) dos 604 surtos. Os veículos 

mais comumente implicados foram os alimentos contendo carne de aves (18,6%), 

saladas (6,0%), comida mexicana (6,0%), carne de boi (5,7%) e laticínios (5,0%), 

exceto sorvete. Os procedimentos mais comumente relatados que contribuíram para 

a ocorrência dos surtos foram: conservação em temperaturas impróprias, e, a 

contaminação durante a manipulação dos alimentos (DANIELS et al., 2002).   

 

No Brasil, alguns relatos descrevem a ocorrência de surtos de DVA em ambientes 

escolares, sobretudo na região Sudeste. 

 

Em 1993, um surto alimentar em uma escola estadual em Pontalinda - SP afetou 

211 pessoas. Os dados epidemiológicos levantados mostraram que os sintomas 

predominantes foram diarréia, febre (77,7%), dor abdominal (67,7%), vômito 

(65,8%), calafrios (54,5%) e cefaléia (44,5%). A mediana de incubação foi de 17 

horas, com limites entre 3 e 29 horas e a duração da doença foi de 3 a 4 dias. O 

alimento identificado como veículo de contaminação foi um tipo de patê, mistura de 

molho de maionese preparada com ovos crus, batata cozida, utilizada com pão. A 

análise de material biológico (3 coproculturas), e dos restos de alimentos revelou a 

presença do mesmo microrganismo, a Salmonella enteritidis. No caso dos alimentos, 

o número encontrado desta bactéria por gramo de produto, era compatível com a 

quantidade de células necessária para desencadear a doença (104e 105/g). A faixa 

etária dos afetados variou de 7 a 33 anos, sendo que a faixa etária 6 a 10 anos 

apresentou maior número de casos, assim como os alunos do período matutino. As 
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falhas no preparo do alimento relacionadas com o levantamento indicaram a 

possibilidade de contaminação endógena dos ovos (KAKU et al., 1995). 

 

Em 1998, na cidade de Birigui-SP, ocorreu um surto de intoxicação alimentar, que 

envolveu aproximadamente 1800 pessoas, sendo que dessas, cerca de 1200 eram 

crianças em idade escolar. Esses indivíduos utilizavam alimentos oriundos do 

programa da merenda escolar, servidos nas escolas públicas do município, cujo 

cardápio incluía arroz, feijão e farofa, contendo farinha de milho, farinha de 

mandioca, ervilha, milho em conserva, lingüiça tipo toscana e mortadela. 

Estafilococos coagulase positiva e produtores de enterotoxina tipo A foram isolados 

da farofa, em população superior a 8,5x107 UFC/g, o que indicou este alimento como 

fonte da contaminação bacteriana e responsável pela intoxicação (MICHELIN et al., 

2006).  

 

No entanto, o propósito das Unidades Produtoras de Refeições, não deve ser 

apenas alimentar o homem, mas "bem alimentá-lo". Isto significa não oferecer 

apenas produtos sensorialmente adequados, mas, sobretudo, produtos seguros em 

especial, sob o aspecto higiênico-sanitário. Nesse contexto, uma alimentação 

saudável, preconiza a ingestão de alimentos com adequado controle higiênico-

sanitário, visto que, a contaminação dos produtos pode provocar sérios danos à 

saúde, como as toxinfecções alimentares (AKUTSU et al., 2005; PROENÇA, 1999; 

SILVA JÚNIOR, 2002). 

 

Assim, inocuidade dos alimentos é uma questão de saúde pública, que se reveste 

de importância cada vez maior, levando os governos de todo o mundo a intensificar 

os seus esforços neste domínio, procurando oferecer resposta a um número 

crescente de problemas relacionados com a inocuidade dos alimentos e as 

preocupações dos consumidores. Em diferentes países, as autoridades são 

alertadas sobre a necessidade de adotar medidas para minimizar os riscos de DVA 

para a população e os prejuízos econômicos causados por alimentos contaminados 

(OMS, 2001; OPS, 2001). 

 

As primeiras abordagens de garantia da inocuidade dos alimentos, baseavam-se 

exclusivamente em análise do produto final, o que não é suficiente para garantir a 
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segurança do alimento ao consumidor. Atualmente, o sistema de gestão de 

inocuidade dos alimentos é centrado na prevenção de riscos em toda a cadeia 

alimentar. Esta nova abordagem inclui, a aplicação de Boas Práticas Agrícolas, Boas 

Práticas de Higiene, Boas Práticas de Fabricação e o Sistema de Análise de Perigos 

e Pontos Críticos de Controle (APPCC), na produção dos alimentos (OMS, 2005). A 

aplicação das Boas Práticas de Fabricação traz vários benefícios: redução do risco 

de DVA, produtos alimentares com maior garantia de inocuidade, aumento da 

confiança da população e redução dos custos com a saúde pública. 

 

 
3. Legislação Sanitária de Alimentos  
 

O fator segurança de alimentos cada vez mais se torna uma questão básica nas 

decisões estratégicas. Esta segurança é fundamental para o desenvolvimento de 

sistemas que promovem a saúde do consumidor além de atender as exigências 

legais que garantam a qualidade dos alimentos (PIRAGINE, 2005). 

 

Inúmeras transformações e inovações ocorridas nos últimos anos, em todos os 

campos da atividade humana, têm levado a sociedade e todos os setores produtivos 

a reverem, adaptarem e atualizarem não só seus processos de produção como a 

forma de conduta, os códigos legais e os sistemas de controle. No segmento de 

alimentos, essas transformações também têm ocasionado profundas mudanças, 

destacando-se, entre elas, aquelas ocorridas no campo da Legislação e da 

Vigilância Sanitária (MADEIRA e FERRÃO, 2002). 

 

 No Brasil, as atividades ligadas à vigilância sanitária foram estruturadas nos séculos 

XVIII e XIX, para evitar a propagação de doenças nos agrupamentos urbanos que 

estavam surgindo. A execução desta atividade, exclusiva do Estado por meio da 

polícia sanitária, tinha como finalidade observar o exercício de certas atividades 

profissionais, coibir o charlatanismo, fiscalizar embarcações, cemitérios e áreas de 

comércio de alimentos (EDUARDO e MIRANDA,1998). 

     

No final do século XIX houve uma reestruturação da vigilância sanitária, 

impulsionada pelas descobertas nos campos da bacteriologia e terapêutica, nos 
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períodos que incluem a I e a II Grandes Guerras. Após a II Guerra Mundial, com o 

crescimento econômico, os movimentos de reorientação administrativa ampliaram as 

atribuições da vigilância sanitária no mesmo ritmo em que a base produtiva do País 

foi construída, bem como conferiram destaques ao planejamento centralizado e à 

participação intensiva da administração pública no esforço desenvolvimentista 

(EDUARDO e MIRANDA,1998). 

     

A partir da década de oitenta, a crescente participação popular e de entidades 

representativas de diversos segmentos da sociedade no processo político moldaram 

a concepção vigente de vigilância sanitária, integrando, conforme preceito 

constitucional, o complexo de atividades concebidas para que o Estado cumpra o 

papel de guardião dos direitos do consumidor e provedor das condições de saúde da 

população (EDUARDO e MIRANDA,1998). 

    

O Brasil tem exigido as Boas Práticas de Fabricação desde 1969, a partir do 

Decreto-Lei n. 986, de 21 de outubro de 1969 (BRASIL, 1969). Entretanto, a 

legislação de alimentos começou a tomar força a partir da década de 90, juntamente 

com o estabelecimento do Código de Defesa do Consumidor, criado pela Lei 

8.078/90, que instituiu a responsabilidade aos prestadores de serviço e os 

produtores de alimentos por danos causados aos usuários, com vistas à proteção da 

saúde do consumidor (BRASIL, 1969; BRASIL, 1990).  

 

No Brasil, a Portaria nº 1428, de 26 de novembro de 1993, do Ministério da Saúde, 

editou o Regulamento Técnico para a Inspeção Sanitária de Alimentos, as diretrizes 

para o estabelecimento de Boas Práticas de Produção e a prestação de serviços na 

área de alimentos, e o Regulamento Técnico para o estabelecimento de Padrões de 

Identidade e Qualidade (PIQ) para produtos e serviços na área de alimentos 

(BRASIL, 1993). 

 

Em 1997 foram sancionadas duas Portarias para alimentos: a Portaria 326, de 30 de 

julho de 1997, do Ministério da Saúde, que estabeleceu os requisitos gerais de 

higiene e de Boas Práticas de Fabricação dos alimentos produzidos e destinados ao 

consumo humano, e a Portaria 368 de 04 de setembro de 1997, do Ministério da 
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Agricultura e Abastecimento, que estabeleceu requisitos essenciais de higiene e 

boas práticas na elaboração de alimentos (BRASIL, 1997a; BRASIL, 1997b). 

 

Em 26 de janeiro de 1999, com a Lei nº 9.782, criou-se a Agência Nacional de 

Vigilância Sanitária (ANVISA), com o objetivo de promover a proteção da saúde, 

garantindo a segurança sanitária de produtos e serviços, por meio da prevenção, 

orientação, educação, e, principalmente fazendo com que as Leis, Resoluções e 

Portarias fossem cumpridas (BRASIL,1999b).  

 

Em 2001, foi criada pela ANVISA a Resolução de Diretoria Colegiada (RDC) 12/01, 

que normatizou os Padrões Microbiológicos e sanitários para alimentos, 

indispensáveis na avaliação das Boas Práticas de Produção de alimentos (BRASIL, 

2001).   

 

Em 2002, foi criada a RDC nº 275, que estabeleceu o Regulamento Técnico de 

Procedimentos Operacionais Padronizados aplicados aos Estabelecimentos 

Produtores/Industrializadores de Alimentos e a Lista de Verificação das Boas 

Práticas de Fabricação em Estabelecimentos Produtores/Industrializadores de 

Alimentos (BRASIL, 2002). 

 

Considerando a necessidade de constante aperfeiçoamento das ações de controle 

sanitário, na área de alimentos, visando a proteção à saúde da população, e de 

elaboração de requisitos higiênico-sanitários gerais para serviços de alimentação, 

aplicáveis em todo território nacional, em setembro de 2004, após consulta pública e 

consolidação de conteúdo técnico, foi editada a RDC 216/04, da ANVISA, que 

estabelece o Regulamento Técnico sobre Boas Práticas para Serviços de 

Alimentação (BRASIL, 2004b).  

 

No que se refere aos ambientes educacionais, a preocupação com a questão 

higiênico-sanitária é reforçada pelo Art 3°, parágr afo III, da Portaria Interministerial 

N° 1010,  que normatiza o estímulo à implantação das Boas Práticas de manipulação 

de alimentos nos locais de produção, e o fornecimento de serviços de alimentação 

no ambiente escolar (BRASIL, 2006a).  
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Por outro lado, na Resolução n°32/2006 do Ministéri o da Educação, no Capítulo VI, 

Art. 15, são pontuadas as diretrizes do Controle de Qualidade de Alimentos do 

Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE), dentre elas, a adoção de 

medidas que garantam a aquisição de alimentos de qualidade, com adequadas 

condições higiênicas e sanitárias, bem como o transporte, estocagem e o 

preparo/manuseio até o seu consumo pelos alunos atendidos pelo Programa 

(BRASIL, 2006b).  

 

Apesar deste vasto referencial normativo, alguns fatores têm sido identificados como 

limitantes das ações de controle sanitário alimentos, incluindo: a pouca articulação 

intersetorial, bem como, intra e interinstitucional; a insuficiência de recursos 

humanos, considerando-se: a baixa qualificação técnica dos profissionais; o sistema 

de informação insuficiente; o despreparo para a utilização dos dados existentes; a 

interferência político-partidária levando a desconsideração, e/ou a falta de critérios 

para estabelecer as prioridades (PIOVESAN et al., 2005). 

 

 

4. O Programa Nacional de Alimentação Escolar e a S egurança na 

Produção dos Alimentos 

 

O PNAE constitui um dos mais antigos e importantes programas da área de 

Alimentação e Nutrição do País, atendendo, em 2007, cerca de 37 milhões de 

alunos, em 170 mil escolas de 5.560 municípios, com valor de repasse de R$ 1,5 

bilhão. Para 2008, o orçamento previsto foi de 1,6 bilhão para atender 36 milhões de 

alunos (BRASIL, 2007d; BRASIL, 2008).  

 

Entre os seus objetivos, o PNAE visa suplementar a alimentação do aluno, 

melhorando sua condição nutricional, a capacidade de aprendizagem, além de 

objetivar formar hábitos alimentares saudáveis, sem macular a herança cultural da 

população (STURION et al., 2005). 
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De modo adverso aos objetivos de promoção à saúde do Programa, estudos 

conduzidos por investigadores, em diferentes estados do país, evidenciam 

instalações, condições e práticas impróprias à produção  de alimentos, colocando 

em risco a saúde das crianças assistidas. Ainda que a segurança de alimentos, em 

espaços educacionais compreenda tema de interesse em diversos segmentos de 

ensino, (YOUN e SNEED, 2003; DANIELS et al., 2002; ALMEIDA, 1994), não há 

diretrizes ou programas específicos, estabelecidos para a produção de alimentos 

seguros na esfera do PNAE. 

 

Em trabalho conduzido por REZENDE et al. (1997), com 264 manipuladores de 57 

escolas públicas de ensino de primeiro grau, da área urbana de Uberlândia-MG, 

exames parasitológicos, realizados em três semestres consecutivos, identificaram 

Giardia lamblia, Ascaris lumbricoides, Ancilostoma duodenale, Entamoeba 

histolytica, Strongyloides stercoralis, Hymenolepis nana, Enterobius vermiculares, 

Taenia spp e Trichuris trichiura, em diferentes níveis de infecções.  

 

Neste contexto, os autores ressaltam a importância dos manipuladores da merenda 

escolar, como potenciais transmissores de enteroparasitoses, e alertam para a 

necessidade de ações de vigilância epidemiológica em saúde dos trabalhadores das 

escolas, bem como condições adequadas de trabalho e capacitação dos mesmos, 

em higiene e manipulação de alimentos.  

 

Marchioni e Zacarelli (1999), em estudo contando com a participação de 41 escolas 

municipais de educação infantil do Programa de Alimentação Escolar de São Paulo, 

realizaram o monitoramento da temperatura de 46 preparações transportadas. De 

acordo com a pesquisa, no momento de recebimento da merenda, os alimentos 

apresentaram temperatura inadequada em 40% dos casos; durante a distribuição, a 

temperatura das preparações quentes manteve-se inadequada em 34% dos casos, 

e, em 100% das preparações frias, sendo recomendado o treinamento das 

merendeiras para correção das falhas identificadas.   
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Silva (2002), em São Paulo, realizou a avaliação de 24 unidades escolares da rede 

estadual, nas quais foram evidenciadas condições higiênico-sanitárias inadequadas 

nos locais de preparação da merenda: 42,7% das escolas, tinham a área de 

distribuição aberta, com a presença de pombos e 12,5% não possuíam telas de 

proteção nas áreas de produção e de armazenamento de alimentos. Observou-se 

ainda, falhas nos procedimentos de higienização de ambientes, equipamentos e 

utensílios. Com relação aos manipuladores, verificou-se baixo nível de formação 

escolar - 58,3% tinham estudado até o ensino fundamental. Identificou-se 

insuficiência no controle da condição de saúde - 58,3% relataram não possuir a 

rotina de realizar exame coproparasitológico, e grande desconhecimento sobre DVA 

– sendo que, 62,5% não apresentaram nenhum tipo de conhecimento sobre o 

assunto.  

 

Façanha et al. (2002), na avaliação da qualidade higiênico-sanitária na produção da 

merenda, em 10 escolas da cidade de Sobral-CE, registraram o fornecimento de 

alimentos em condições impróprias para o consumo. Paralelamente, de acordo com 

inspeção realizada pela Vigilância Sanitária, 5 escolas foram classificadas como 

“regulares”, em virtude do não atendimento a critérios de higiene pessoal, ambiental, 

de alimentos, de equipamentos e utensílios, revelando a não obediência a princípios 

básicos para o preparo de alimentos destinados a escolares.  

 

No Rio de Janeiro, uma investigação conduzida em 339 unidades escolares de 

ensino fundamental da rede estadual, para avaliação do PNAE no estado, entre 

outros achados, evidenciou: falta de capacitação dos manipuladores, bem como de 

condições apropriadas de trabalho; falta de manutenção de equipamentos como 

fogões, geladeiras e freezers; ausência de equipamentos e utensílios para adequada 

técnica de preparo e distribuição das refeições; ausência de sistemática para 

lavagem do reservatório de água, análise da água e de procedimentos de 

desinsetização e desratização (MIRA, 2003). 

 

Nesse sentido e considerando o modelo de evolução do Programa, que durante 

quase três décadas utilizou alimentos formulados, de preparo fácil, cabe ressaltar 
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que o processo de descentralização e adequação dos cardápios, com elaboração de 

preparações do hábito local, não foi acompanhado por uma reestruturação das 

instalações físicas e de infra-estrutura das cantinas, insuficientes para 

desenvolverem tecnicamente todas as atividades relativas à produção de alimentos 

com um cardápio mais complexo (MIRA, 2003). 

 

Em nove escolas da rede estadual de Poços de Caldas-MG, foram realizadas 

análises microbiológicas de carne “in natura” e de pratos prontos à base de carne, 

servidos na merenda e da superfície das mãos de manipuladores da merenda 

escolar. Dentre os microorganismos investigados, foram detectados aeróbios 

mesófilos, Eschericia coli e Staphylococcus coagulase positiva em maior quantidade 

na carne “in natura” e nos pratos prontos. Os resultados confirmam a importância da 

cocção em temperatura e tempo adequados como um dos meios para minimizar a 

contaminação dos alimentos. As mãos de funcionários e as superfícies de 

manipulação de cinco escolas se mostraram contaminadas por coliformes e 

Staphylococcus coagulase positiva, revelando precariedade na higiene pessoal e de 

utensílios (VIEIRA et al., 2005).  

 

Em 2005, uma pesquisa realizada em 40 escolas da rede estadual de Curitiba-PR, 

considerando os aspectos higiênico-sanitários do preparo da merenda escolar 

constatou que: 2,5% (01) das escolas foram classificadas como excelentes, 17,5% 

(07) com classificação muito boa, 20% (08) das escolas com classificação boa, 

52,5% (20) das escolas com classificação regular, 5% (02) das escolas com 

classificação deficiente, 2,5% (01) das escolas com classificação precária. O 

instrumento utilizado na coleta de dados para traçar a classificação das escolas foi 

elaborado a partir da Resolução RDC 275, de 21 de outubro de 2002, da Resolução 

RDC 216, de 15 de setembro de 2004, da ANVISA e da Resolução 196/98, do 

município de São Paulo (PIRAGINE, 2005). 

  

Na Bahia, em 2007, o PNAE atendeu 531.262 escolares, dos quais 171.639 

encontravam-se na cidade de Salvador e Região Metropolitana (BAHIA, 2007). 

Considerando a dimensão sanitária, contudo, as ações implementadas tem focado 
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basicamente o controle de qualidade de matéria-prima, não havendo quadro técnico 

suficiente para realização de programas de apoio à produção de alimentos seguros. 

 

De acordo com pesquisa desenvolvida por SANTANA (2004), em 15 unidades 

escolares de ensino fundamental, de uma Coordenação Regional da rede pública 

municipal de Salvador-BA, com base na aplicação de um check-list de avaliação 

sanitária, 6,66% das escolas investigadas se classificaram como excelentes, 6,66% 

como regulares, 80,02% como ruins e 6,66% como péssimas. Ao mesmo tempo, 

resultados de análises microbiológicas de produtos e manipuladores registraram a 

presença de coliformes termotolerantes e Staphylococcus aureus, em valores 

superiores às recomendações técnicas. 

 

Em 2005, um novo estudo, foi realizado em Salvador-BA, com aplicação de 

formulários, elaborados com base na RDC 216/04 da ANVISA/MS, em uma amostra 

estratificada formada por 235 unidades escolares, contemplando a rede estadual e 

municipal de ensino. De acordo com a pontuação obtida, as escolas foram 

classificadas em cinco grupos, em relação à condição higiênico-sanitária: crítico; 

insatisfatório; regular; bom e excelente. Na avaliação global de adequação, 57% 

(134) das unidades investigadas apresentaram-se em condições insatisfatórias, 

42,6% (100) como regulares e 0,4% (01) como boa. Contribuíram marcadamente 

para o baixo desempenho, o não atendimento aos seguintes itens: edificação, 

instalações e equipamentos; controle integrado de pragas e vetores urbanos; 

manipuladores e preparação dos alimentos (CARDOSO et al., 2006).  

 
A análise conjunta destes resultados, além de refletir o não atendimento às 

exigências legais nas escolas, revela a possibilidade de riscos potenciais à saúde, 

associados a fatores diversos, durante as etapas de produção da alimentação. 

Neste contexto, os fatores se somam e contribuem sinergisticamente na 

determinação da qualidade higiênico-sanitária inferior, favorecendo a ocorrência de 

doenças veiculadas por alimentos nas crianças assistidas pelo Programa, assim 

como, anunciam a necessidade de medidas corretivas (CARDOSO et al., 2006). 
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5. A capacitação de manipuladores de alimentos como  elemento de 
mudança na obtenção do alimento seguro 
 
 

A qualidade higiênico-sanitária dos alimentos é de fundamental importância para a 

alimentação do escolar e a capacitação dos manipuladores se constitui em elemento 

fundamental para a melhoria das refeições servidas. 

 

A capacitação visa à sensibilização dos funcionários, por meio de ações educativas, 

principalmente no que tange a noções de higiene e técnicas corretas de 

manipulação de alimentos, e práticas que garantam a inocuidade das refeições 

oferecidas à clientela, com vistas a evitar as toxinfecções alimentares (PADILHA e 

IARIA,1991).   

 

 Estudo realizado por Rêgo, Guerra e Pires (1997) avaliou a eficiência do 

treinamento de manipuladores sobre a melhoria das condições higiênico–sanitárias, 

em Unidade de Alimentação e Nutrição. A pesquisa foi desenvolvida em três etapas: 

diagnóstico, treinamento e avaliaçäo. Na primeira e última etapas foram realizadas 

análises microbiológicas da água (coliformes), manipuladores (Staphylococcus 

coagulase positiva), equipamentos, utensílios e ambientes (contagem padräo). O 

treinamento constou de informaçöes teórico-práticas de higiene, perfazendo um total 

de 5 horas por grupo, seguido de avaliaçöes quinzenais durante três meses. Os 

resultados indicaram que: o treinamento ministrado contribuiu para melhoria da 

higiene pessoal e ambiental; os utensílios e equipamentos constituíram aspectos a 

serem melhor trabalhados e, como tal, requeriam uma maior ênfase no treinamento; 

o estabelecimento de indicadores higiênicos-sanitários foi de fundamental 

importância para a consecuçäo da higienizaçäo satisfatória da planta de 

processamento de alimentos.  

 

Estudo realizado em uma Unidade Hospitalar, com o objetivo de avaliar a influência 

do treinamento e a melhoria da qualidade higiênica das refeições oferecidas a 

pacientes internados e funcionários, demonstrou que os resultados obtidos antes do 
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treinamento apresentaram 39% das condições higiênico sanitárias precárias ou 

insatisfatórias e que, após o treinamento, este índice foi reduzido gradativamente até 

alcançar o valor de 8,5 % (RÊGO, PIRES e MEDINA, 1999). 

Na cidade de Guiricema-MG, em fevereiro de 2003, conduziu-se o treinamento das 

merendeiras da rede municipal de ensino, por meio de um curso, com duração total 

de 8 horas, visando proporcionar maior qualificação. Foram abordados aspectos 

relacionados à prática de higiene na produção de alimentos, tendo como 

metodologia a aplicação de questionários e a utilização de cartazes ilustrados, que 

serviram para facilitar e favorecer uma melhor integração entre os membros do 

grupo e os instrutores. Houve participação de 100% das merendeiras, que se 

mostraram interessadas e atentas, procurando a todo o momento esclarecer as 

dúvidas existentes, bem como relatar experiências vivenciadas. Observou-se que 

92,3% dos participantes acertaram os questionamentos iniciais, havendo dúvidas em 

relação à patogenicidade dos microrganismos e à correta utilização dos panos de 

prato. Constatou-se que as merendeiras detinham a maior parte do conhecimento, 

porém apresentavam resistência em segui-lo (TORRES et al., 2006). 

 

Na pesquisa desenvolvida por Piragine (2005), em Curitiba-PR, foi identificado que 

com auxílio da capacitação das merendeiras e funcionários envolvidos no preparo 

da merenda escolar, obteve-se a diminuição da contaminação por bactérias 

aeróbicas mesófilas nas superfícies de contato analisadas, e foi possível atingir uma 

classificação melhor, quanto às boas práticas higiênico-sanitárias. 

 

Nesse contexto, ressalta-se que nem sempre as pessoas sabem exatamente o que 

fazer no seu trabalho. Assim, há necessidade de que as escolas disponham de 

programas que possam orientar os colaboradores a executar as suas tarefas, de 

maneira correta. A pessoa motivada apresenta maior aptidão para se desenvolver, 

fluindo para adquiris novas habilidades, obter novos conhecimentos, modificar 

atitudes/ comportamentos e liberar a sua criatividade (SEBRAE, 2004).    
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6. Conclusões  

 
O tema segurança alimentar tem sido amplamente estudado e discutido, inclusive 

recebeu um novo conceito no século XXI, passando não somente a compreender o 

acesso regular ao alimento, mas também a sua inocuidade.  

 

As doenças veiculadas por alimentos e pela água são responsáveis, atualmente, 

pela maior parte dos surtos de diarréia em quase todos os países. O 

desenvolvimento econômico, a globalização do mercado mundial, as alterações nos 

hábitos alimentares com a crescente utilização dos alimentos industrializados ou 

preparados fora de casa, alteraram o perfil epidemiológico dessas doenças, expondo 

a população a vários tipos de contaminantes.  

 

No Brasil, a criação da base legal concernente à produção e manipulação de 

alimentos, tem contribuído de forma decisiva para melhorar o controle higiênico-

sanitário. Entretanto, torna-se necessária manter a fiscalização mais efetiva, a fim de  

que, seja evitada a ocorrência de surtos por DVA.  

 

Nas escolas públicas brasileira, nas últimas décadas, têm sido reportados surtos de 

DVA e inadequações quanto ao controle sanitário, fato de suma relevância, dada a 

alta susceptibilidade da população de crianças atendidas pelo PNAE. 

 

Em face à questão apresentada, é indiscutível que programas de capacitação 

permanente para manipuladores de alimentos são o meio mais recomendável e 

eficaz para mediar conhecimentos e promover mudanças de atitudes. Para tanto, 

todos devem estar envolvidos no processo e também é necessária a utilização de 

técnicas educativas adequadas ao público alvo, para que efetivamente sejam 

alcançados os objetivos traçados. 
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RESUMO 
 

Capacitação para Merendeiras: Experiência de uma No va Proposta 
Metodológica Aplicada em Escolas Estaduais Atendida s pelo Programa 
Nacional de Alimentação Escolar, em Salvador- BA.  
 
 
A capacitação profissional compreende um dos principais elementos na 
determinação da qualidade dos alimentos distribuídos em Unidades de Alimentação 
e Nutrição. Na perspectiva do Programa Nacional de Alimentação Escolar, diversos 
estudos têm evidenciado a insuficiência de atividades de capacitação para as 
merendeiras, o que concorre para situações de inadequação nas técnicas de 
preparo dos alimentos e em riscos à saúde dos escolares. Este estudo tem por 
objetivo relatar uma experiência de capacitação desenvolvida para merendeiras de 
escolas estaduais de Salvador-BA, sob uma nova proposta metodológica. Trata-se 
de um estudo de intervenção, conduzido junto a 296 merendeiras, provenientes de 
97 escolas da rede, entre agosto e novembro de 2007. Inicialmente, realizou-se uma 
consulta às merendeiras, com a participação de 100 delas, que indicaram os 
conteúdos de maior interesse e a metodologia a ser utilizada. A capacitação, 
denominada “Formação em Alimentação Saudável e Segura na Escola – FASSE”, 
foi planejada como um evento de 20 horas (5 horas/dia), em turmas de 
aproximadamente 35 pessoas, sendo realizado em unidades escolares, para permitir 
maior aproximação e reflexão sobre a realidade do PNAE. Os conteúdos trabalhados 
apresentaram abordagens diferenciadas, incluindo: o PNAE e seus objetivos, a 
importância da merendeira no sistema da alimentação escolar, princípios de nutrição 
e alimentação saudável e princípios de Boas Práticas de Fabricação nas diversas 
etapas da produção de alimentos. Como recursos metodológicos foram adotados: 
teatro, exposição dialogada, oficinas, gincana, experiências práticas, jogos 
interativos com imagens, aplicação de formulários e atividades dirigidas em grupo. 
Para facilitar o acompanhamento dos conteúdos teóricos e servir de referência aos 
participantes, elaborou-se um módulo contemplando todas as apresentações; por 
outro lado, visto que grande parte dos participantes tinha baixo nível de educação 
formal, primou-se pela exposição dialogada e pela escuta. Ao final do evento, foi 
solicitada uma avaliação da capacitação pelas merendeiras, considerando os 
aspectos: explicação dos conteúdos, recursos utilizados, ritmo das atividades, 
atendimento às perguntas, apreensão dos conteúdos, aspectos positivos e negativos 
e sugestões. De modo geral, verificou-se satisfação com a capacitação, com boa 
compreensão do conteúdo e adequação entre a metodologia e o referencial teórico. 
Entre as sugestões apresentadas, constaram: aumento da carga horária de práticas, 
participação de diretores escolares e realização periódica da capacitação. 
 
 
 
 
Palavras Chaves: Alimentação escolar; Capacitação; Manipulação de alimentos; 
Metodologia. 
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ABSTRACT 
 

Training for Merendeiras: Experience a New Proposal  Methodological Applied 
Schools in State Atendidas by the National School F eeding Program, in 
Salvador-BA. 

 
 
Professional training is one of the main elements in determining the food quality 
provided by Food and Nutrition Units. From the National School Feeding Program’s 
perspective, several studies have pointed to insufficient activities of school lunch 
cooks’ training, thus contributing to inadequate food preparation techniques and 
health risks to the students. This intervention study is aimed at reporting a training 
experience directed at school lunch cooks (n=260) from 97 State schools in Salvador 
(Bahia, Brazil) carried out under a new methodological approach between August 
and November in 2007. A preliminary survey was conducted among 100 school lunch 
cooks in order to determine the contents of major concern and the methodology to be 
employed.  The training activities, dubbed “Training in Safe and Healthy School 
Feeding – FASSE”, were designed as a 20-hour (5 hours/day) event for groups of 
about 35 people, taking place in school units, thus allowing for a cozy environment 
and a discussion of the National School Feeding Program (PNAE). The activity 
contents carried a number of different approaches, including the PNAE and its goals, 
the school lunch cooks’ relevance in the school feeding system, healthy feeding and 
nutrition principles, and Good Manufacturing Practice principles throughout the food 
production stages. Methodological resources comprised dramatization, dialogued 
presentations, workshops, group contests, practical activities, interactive games with 
images, form completion and guided group activities. A brochure with all 
presentations was printed in order to both make the contents easier to follow and 
serve as a reference guide for the participants. On the other hand, given the low 
educational level of most of the subjects, dialogued presentations and listening were 
prioritized. At the end of the training process, an assessment was requested from the 
subjects as to the following features: content presentation, employed resources, pace 
of activities, question answering, content learning, positive and negative aspects. As 
a whole, the training was deemed satisfactory with good content learning and 
adequacy between the methodological approach and the theoretical references. 
Suggestions included more time for practical activities, participation of school 
directors and training on a periodical basis.  
 
 
 
Key words: School feeding; training; food handling; Methodology. 
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1. Introdução  

A qualidade constitui tema de grande interesse e preocupação no contexto do 

acesso aos alimentos, em todo o mundo, merecendo destaque os aspectos 

relacionados à sua inocuidade. Nesse sentido, a qualidade obtida para um dado 

produto pode ser interpretada como o resultado de um conjunto de condições e 

cuidados, compreendidos em toda a cadeia produtiva, desde a origem da matéria-

prima até o momento da sua ingestão. Entre os componentes que podem afetar esta 

qualidade, destaca-se o papel do manipulador de alimentos.  

 

A palavra manipulador de alimentos, dentro de uma terminologia aceita 

internacionalmente, se refere a todas as pessoas que preparam, distribuem e/ou 

vendem os alimentos (WHO, 2006). 

 

De acordo com levantamentos conduzidos em diferentes países e no Brasil, os 

manipuladores de alimentos constituem importante fonte de disseminação de 

microrganismos patogênicos, sendo bem estabelecida a associação entre falhas em 

processos de manipulação e a ocorrência de doenças veiculadas por alimentos 

(DVA) (DANIELS et al., 2002; SOARES e CANTOS, 2005; CDC, 2006). 

 

Segundo Tosin e Machado (1995), a maioria das pessoas envolvidas com a 

manipulação de alimentos, nas indústrias e nas cozinhas em geral, carecem de 

conhecimentos relativos aos cuidados higiênico-sanitários que devem ser seguidos 

durante e após a elaboração do produto. As práticas inadequadas de higiene e de 

processamento, por pessoas inabilitadas, podem provocar contaminações, o que se 

constitui em risco potencial à saúde pública. 

 

Considerando a relevância destes trabalhadores para a promoção e a garantia da 

produção de alimentos seguros, princípios de higiene pessoal e de alimentos devem 

ser continuamente reforçados e monitorados, sendo essencial a realização de 

atividades de educação, como a capacitação (GERMANO e GERMANO, 2001; 

EHIRI e MORRIS, 1996; VERGARA, REVUELTA e MAJEM, 2000 ; OLIVEIRA et al., 

2003).  
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Segundo Padilha e Iaria (1991), a capacitação visa à sensibilização dos 

funcionários, por meio de ações educativas, principalmente no que tange a noções 

de higiene e técnicas corretas de manipulação de alimentos e práticas que garantam 

a inocuidade, com vistas a evitar DVA.  

 

Nesse sentido, o termo capacitação se diferencia de treinamento, uma vez que 

engloba uma visão mais ampla de saúde e de educação em saúde pública, 

direcionada para a promoção em saúde, compartilhando conhecimentos. O enfoque 

se fundamenta no saber “porque fazer” (Know-why) as práticas em saúde 

(PEDROSA, 2001; GERMANO, 2002; EGAN et al., 2007).  

 

Na perspectiva do Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE), a merendeira 

é um manipulador de alimentos, e, dentre os profissionais da comunidade escolar, 

faz de sua função uma arte e nela coloca a sua dedicação, contribuindo para o bem 

estar e rendimento dos estudantes (COSTA, LIMA e RIBEIRO, 2002). 

 

De modo contrário, entretanto, pesquisas têm reportado a insuficiência de atividades 

de capacitação para as merendeiras no âmbito do PNAE, o que concorre para 

situações de inadequação nas técnicas de preparo dos alimentos e em riscos à 

saúde dos escolares (MIRA, 2003; SILVA, GERMANO e GERMANO, 2003; GOIÁS, 

2004; PIRAGINE, 2005). Adicionalmente, em vários municípios do Brasil, têm sido 

verificados problemas com relação à execução do Programa, tanto em virtude de 

desconhecimento ou falta de informação específica no atendimento do escolar, 

quanto no controle social do programa (GOÉS, 2008). 

 

Considerando a problemática e atento ao propósito de aumentar a eficácia na 

implementação do PNAE e de fomentar subsídios para as diretrizes políticas do 

Programa, o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) firmou 

parcerias junto a Universidades Federais, por meio de Centros Colaboradores em 

Alimentação e Nutrição do Escolar (CECANEs). Entre as suas estratégias de ações, 

desenvolveu programas de capacitação para merendeiras, nutricionistas e 

conselheiros de alimentação escolar em todo Brasil (MOULIN et al., 2007). 

 



 

 

 

56  

Esse estudo tem por objetivo relatar uma experiência de capacitação desenvolvida 

para merendeiras de escolas estaduais de Salvador-BA, atendidas pelo PNAE, sob 

uma nova proposta metodológica, no âmbito da condução de uma pesquisa de 

intervenção∗.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
∗ Processo CNPq 505733/2004-08 
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2. Metodologia 

 

Trata-se de um estudo descritivo, de natureza quantitativa e qualitativa, realizado em 

campo, no âmbito das ações de intervenção do projeto “Apoio à produção de 

alimentos seguros em escolas públicas atendidas pelo Programa Nacional de 

Alimentação Escolar, em Salvador-BA”, conforme mostra a Figura 1. 

 

A definição do modelo de capacitação considerou o desenvolvimento de um trabalho 

integrado e interinstitucional, já estabelecido para a pesquisa, que envolveu a 

Secretaria de Educação do Estado da Bahia (SEC), a Vigilância Sanitária/ Secretaria 

de Saúde de Salvador e a Universidade Federal da Bahia. Nesse sentido, o trabalho 

primou por uma construção coletiva, marcada por reuniões de consenso para 

elaboração da proposta. 

 

Inicialmente, em atenção à necessidade de buscar compreender as demandas de 

conhecimento das merendeiras e construir uma proposta participativa, optou-se pela 

realização de uma sondagem junto às merendeiras, para levantar informações que 

subsidiassem a estruturação de um arcabouço da futura capacitação. 

A consulta às merendeiras foi conduzida pelo uso de questionários, que 

contemplavam as seguintes questões:  

 

1. Quais os assuntos que você considera mais importantes para serem estudados 

em treinamento sobre merenda escolar?; 

2. Como você gostaria que as aulas fossem dadas?; 

3. Quais as dificuldades enfrentadas no seu dia-a-dia para a produção da merenda 

escolar?”  

Os questionários foram enviados pela Coordenação de Alimentação Escolar da 

SEC, por correio eletrônico, para a direção de 199 escolas e foram devolvidos por 

sistema de fax ou fisicamente. O preenchimento foi realizado pelas merendeiras e, 

em alguns casos, nos quais se identificou limitação de resposta em virtude de baixa 

escolaridade das merendeiras, houve o auxílio dos diretores para o preenchimento. 
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Os resultados obtidos na sondagem foram tratados por estatística descritiva, 

destacadamente a distribuição de freqüências, para determinação dos conteúdos de 

maior interesse e da metodologia e técnicas a serem utilizadas. 

 

Além das respostas da sondagem, o planejamento do modelo do treinamento 

pautou-se ainda em outras duas dimensões, a saber: a filosofia da aprendizagem a 

ser adotada e a temporalidade/intensidade da atividade. 

 

Quanto ao princípio da abordagem pedagógica, seguiu-se uma linha pedagógica 

sócio-crítica ou transformadora, na qual é enfatizada a inter-relação entre o indivíduo 

e a estrutura social, ou seja, através das ações, os indivíduos recriam, reproduzem, 

transformam e são transformados pelas estruturas sociais; nesta perspectiva, 

primou-se pela intensa relação entre educador-educando. Entre os objetivos 

relacionados a esta teoria está a produção de uma discordância construtiva para 

implementar as habilidades de decisão e realização, bem como para utilizar a 

comunicação persuasiva (FREIRE, 1996; ROSO, 1998; ASSIS e NAHAS, 1999; 

TONES, 2002). Esta abordagem surge de uma nova vertente da Psicologia Social e 

da Psicologia da Educação, conhecida também como Psicologia Sócio-Histórica, 

com uma posição mais crítica em relação à realidade social e à contribuição da 

ciência para a transformação da sociedade (BOCK, FURTADO e TEIXEIRA, 2003). 

 

Nesse sentido, de modo a dar densidade ao conteúdo a ser abordado durante a 

capacitação e promover o contato imediato desse referencial com mundo do trabalho 

dos participantes, elegeu-se como locus de realização as escolas da rede estadual 

de ensino – o próprio cenário de práticas, que contavam com instalações físicas e 

recursos materiais para o desenvolvimento da atividade. 
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Figura 1 . Etapas do desenvolvimento da pesquisa “Apoio à produção de alimentos seguros em escolas públicas atendidas pelo  

Programa Nacional de Alimentação Escolar, em Salvador-BA”. 
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Com referência à duração da atividade, a partir da verificação do contexto local, 

que evidenciou baixa freqüência ou mesmo a ausência de treinamentos e a 

insuficiência de acompanhamento técnico para as merendeiras, decidiu-se pela 

realização de uma atividade com carga horária maior que aquelas identificadas na 

literatura (TORRES et al., 2006; MESSIAS, TABAI e BARBOSA, 2006; MOULIN et 

al., 2007), de modo a permitir melhor interação e aproveitamento pelos 

participantes. 

 

Paralelamente, considerando características de baixa escolaridade para grande 

parte do quadro de merendeiras, observou-se a necessidade de um planejamento 

que fosse permeado de dinâmicas, trabalhos de grupo, exposição dialogada e 

momentos de escuta, com a distribuição de material impresso de apoio para 

acompanhamento.  

 

Para composição das turmas de capacitação, a SEC observou o quantitativo de 

merendeiras por unidade escolar bem como a sua distribuição geográfica, com 

vistas a facilitar os deslocamentos na cidade e formar turmas com 

aproximadamente 35 pessoas. Assim, foram encaminhadas fichas de inscrição 

para as escolas e, após confirmação de inscrição pelos diretores, as turmas foram 

fechadas. 

  

Ao final da capacitação, foi solicitada uma avaliação quanto à capacitação, em 

formulário específico (apêndice 1), considerando os aspectos: método de 

“explicação” dos conteúdos, recursos utilizados, ritmo das atividades, atendimento 

às perguntas, apreensão dos conteúdos, pontos positivos e negativos e 

sugestões. Entre as merendeiras, algumas foram convidadas para entrevistas 

visando conhecer a percepção que tiveram sobre o treinamento. Como forma de 

reconhecimento e valorização pela participação, todas as merendeiras receberam 

um certificado. 
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A proposição da capacitação foi construída entre março e julho de 2007 e a sua 

implementação ocorreu entre agosto e novembro do mesmo ano.  

 

Para operacionalização das atividades planejadas para a Formação, contou-se 

com uma equipe de 19 pessoas, incluindo pesquisadores, técnico da área de 

alimentação escolar da SEC, técnico da Vigilância Sanitária de Salvador e 

estudantes de graduação e pós-graduação, stricto  e lato sensu. 
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3. Resultados e discussão 

 

Os resultados do estudo são apresentados considerando três momentos: a 

sondagem, o desenvolvimento da capacitação e a avaliação da atividade pelas 

merendeiras. 

   

A Sondagem 

 

Dos 199 formulários encaminhados às escolas, para fins de sondagem com as 

merendeiras, 100 foram devolvidos.  

 

De acordo com os resultados, os conteúdos mais solicitados para capacitação 

incluíram a higiene dos alimentos (44,5%), a elaboração do cardápio (18,7%) e o 

armazenamento de alimentos (12,7%). Em relação à metodologia, a maior 

demanda consistiu de aulas práticas (91,4%). Entre os elementos apontados como 

dificultadores na produção da merenda, foram destacadas a falta de reposição de 

equipamentos (28%), a falta de recursos humanos (25,3%) e de espaço físico 

adequado (16%). 

 

Desta forma, a aplicação da sondagem permitiu uma construção mais orientada 

da proposta de capacitação, fundamentada em premissas que descrevem maior 

eficácia da capacitação, com estímulos para mudanças de comportamento 

positivas, quando da realização prévia de levantamento de necessidades da 

população-alvo (SOPHIA, 2001; BARTRINA, 2006; SAHYOUN, PRATT e 

ANDERSON, 2004).  

 

O desenvolvimento da capacitação 

 

A capacitação, denominada “Formação em Alimentação Saudável e Segura na 

Escola – FASSE”, foi planejada como um evento de 20 horas (5 horas/dia). 

Considerando o número de unidades escolares que participavam do estudo, 97 
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escolas, houve necessidade de composição de 8 turmas para a realização da 

atividade, o que resultou na participação de 296 merendeiras. 

 

Os conteúdos trabalhados apresentaram abordagens diferenciadas, incluindo: o 

PNAE e seus objetivos, a importância da merendeira no sistema da alimentação 

escolar, princípios de nutrição e alimentação saudável e princípios de Boas 

Práticas de Fabricação nas diversas etapas da produção de alimentos. Nesse 

sentido, observou-se também o aumento gradativo da complexidade dos assuntos 

a serem trabalhados e o atendimento a grande parte dos conteúdos indicados na 

sondagem.  

 

Como técnicas metodológicas foram adotadas: teatro, exposição dialogada, com 

uso de projetor multimídia, oficinas, dinâmicas de grupo, atividades práticas e 

dirigidas em grupo, jogos interativos, gincana e uso de formulários semi-

estruturados. Nesse sentido, as dinâmicas de grupo primaram pela integração das 

merendeiras, fornecendo-lhes situações de sensibilização e de socialização de 

suas vivências. As atividades práticas e dirigidas, por sua vez, promoveram o 

levantamento de problemas relacionados a uma situação real, aplicando princípios 

teóricos para sua resolução, o que permitiu conciliar teoria e prática. 

 

BELLIZZE et al. (2005), que realizaram revisão bibliografia acerca do treinamento 

de manipuladores de alimentos, em Unidades de Alimentação e Nutrição, no 

período 1994 a 2003, identificaram que as estratégias de ensino predominantes 

foram as aulas expositivas, aliadas à atividades de dinâmicas de grupo, o que, em 

parte, se assemelha  à metodologia escolhida em Salvador.  

 

Para facilitar o acompanhamento dos conteúdos teóricos e servir de referência, 

elaborou-se um módulo contemplando todas as apresentações, que foi entregue 

às merendeiras no primeiro dia da capacitação. Segundo Germano (2002), o uso 

de material didático para o acompanhamento da capacitação tem sido identificado, 
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sendo um instrumento que favorece a atenção na aula, ao minimizar momentos 

em que o capacitando copia enquanto o instrutor faz a explanação.  

   

A programação do evento, acompanhada da descrição metodológica, é 

apresentada nos Quadros 1 a 4. 

 

Quadro 1 . FASSE: Programação e metodologias estabelecidas para o primeiro 

dia. 

Hora Conteúdo/atividade Metodologia 

08:10 Integração  

“O dia-a-dia na produção da merenda” 

Teatro 

09:00 A segurança na produção de alimentos 

nas escolas estaduais: resultados do 

diagnóstico 

Exposição 

dialogada 

09:30 PNAE: Histórico e Objetivos Exposição 

dialogada 

10:00 Intervalo  

10:20 Valorização das Merendeiras Oficina 

11:10 Alimentação Saudável Exposição 

dialogada 

11:40 Dinâmica da Pirâmide Atividade dirigida 

12:30 Encerramento  

 

Conforme mostra o Quadro 1, o evento teve início com uma atividade em grupo, 

sob a forma de teatro, retratando a rotina da merenda escolar. Essa técnica, além 

de promover a integração, deixou o ambiente mais agradável e descontraído e 

também proporcionou reflexões sobre o cotidiano das atividades da merendeira e 

do comportamento dos alunos. Segundo Carvalho (2008), o teatro é uma 

linguagem poderosa, com alto poder de síntese, rica de possibilidade estética e 

capaz de proporcionar impacto múltiplo e diversificado.  O teatro-treinamento é 
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especialmente recomendado durante a fase de sensibilização, pois a emoção é a 

linguagem que é capaz de sensibilizar e criar motivação para os temas abordados. 

 

Na seqüência, foram apresentados os dados obtidos na primeira etapa da 

pesquisa – o diagnóstico, que revelavam inadequações quanto à segurança de 

alimentos na produção da merenda. Nesse sentido, buscou-se dar um retorno 

para as merendeiras sobre a pesquisa desenvolvida, evidenciar a gravidade da 

situação em que as cantinas se encontravam e respaldar o desenvolvimento da 

capacitação.  

 

Houve necessidade ainda de informar para as merendeiras acerca do PNAE, uma 

vez que muitas não tinham noção do que era o Programa, seus objetivos e 

características de gestão, ressaltando o papel-chave da merendeira, no nível da 

sua execução. 

 

Considerando a necessidade de todo ser humano de ser notado pelos outros, 

tanto no ambiente familiar como no trabalho, foi incluído um momento para 

abordar a valorização profissional. Para essa construção, partiu-se do pressuposto 

que a valorização é algo que acontece de dentro para fora, ou seja, deve partir da 

própria pessoa que deseja ser reconhecida. Assim, foi conduzida uma oficina, cujo 

objetivo era trazer à tona a valorização da merendeira, por meio dos próprios 

relatos e de desenhos elaborados por escolares que mostravam o significado da 

merenda escolar para eles; nestas gravuras sempre estava presente a figura da 

“Tia” (a merendeira), que fazia a comida gostosa com carinho e amor, mas que 

também colocava disciplina no momento da merenda. 

 

Na perspectiva de promover maior conhecimento sobre os alimentos, suas 

funções e princípios de alimentação saudável, oportunizando refletir sobre as 

práticas da própria alimentação, assim como do cardápio oferecido aos escolares, 

realizou-se uma apresentação participativa, sobre o conteúdo alimentação 

saudável. Ao final, foi conduzida uma atividade dirigida com gravuras, na 
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montagem da pirâmide dos alimentos, o que favoreceu a fixação do conteúdo 

sobre alimentação saudável.  

 

Quadro 2 . FASSE: Programação e metodologias estabelecidas para o segundo  

dia. 

Hora Conteúdo/atividade Metodologia 

08:10 História em quadrinhos Magali : “O que 

não engorda mata” 

Exposição 

dialogada 

08:20 Bate-papo sobre surtos 

 

Princípios de Microbiologia de Alimentos 

Oficina 

 

Exposição 

dialogada 

09:30 Dinâmica do Passa e repassa Gincana 

10:00 Intervalo  

10:20 

 

10:50 

Higiene Pessoal e Bons Hábitos  

 

Higiene das mãos e cabelo  

Oficina 

 

Experiência prática 

11:10 Formulário: O que falta na sua escola 

para a realização da higiene pessoal? 

Aplicação de 

Formulário  

11:20 Visita à escola: O primeiro olhar Aplicação de 

Formulário 

11:40 

 

12:10 

Higiene de ambientes e utensílios  

 

Jogo dos Erros 

Exposição 

dialogada 

Jogo interativo com 

imagens 

12:30 Encerramento  

 

No segundo dia de capacitação (Quadro 2), a temática ficou centralizada nos 

aspectos de higiene e microbiologia de alimentos, quando foram utilizadas como 

metodologias as aulas participativas, o lúdico e o aprender fazendo. 
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 Os jogos foram utilizados em virtude de auxiliarem na construção de novas 

descobertas, no desenvolvimento e enriquecimento da personalidade e porque 

simbolizam um instrumento pedagógico que leva ao instrutor a condição de 

condutor, estimulador e avaliador da aprendizagem. Adicionalmente, o caráter de, 

de integração e interação contidas nas atividades lúdicas permitem a associação 

do conhecimento com ações práticas (CHAGURI, 2006). 

Segundo Juy (2004), os jogos e brincadeiras são excelentes oportunidades de 

mediação entre o prazer e o conhecimento historicamente constituído, uma vez 

que o lúdico é eminentemente cultural. Considera-se ainda que a concepção dos 

jogos não é apenas uma forma de desafogo ou entretenimento para gastar 

energias das pessoas, mas meios que contribuem e enriquecem o 

desenvolvimento intelectual (PIAGET apud JUY, 2004).  

Segundo Zacarelli, Coelho e Silva (2000) e Ballestero-Alvarez (2001) as atividades 

lúdicas são excelentes para introduzir e/ ou reforçar os conceitos microbiológicos, 

como perigos, alimentos seguros, boas práticas entre outros e apresentam, 

geralmente, boa aceitação pelos participantes.  

A abordagem quanto aos princípios de higiene pessoal foi conduzida sob a forma 

de uma oficina, rica em falas, de modo a neutralizar a possibilidade de imposição 

da postura higienista, respeitar o conhecimento prévio dos participantes e 

estimular a capacidade de consolidação de conhecimento pelo próprio grupo. 

Assim, desenvolveu-se o conteúdo de forma delicada, participativa e minimizando 

o sentimento de relação desigual ou situações de constrangimento. 

Para ajudar o entendimento acerca dos microrganismos, foi realizada atividade 

prática com placas de Petri e tubos de ensaio, sendo os inóculos as superfícies de 

mãos e fios de cabelos das merendeiras. Desta forma, o crescimento dos 

microrganismos nas placas e tubos, proporcionou a visualização das colônias e 

facilitou a apropriação do conhecimento. 
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O aprender-fazendo foi aplicado na atividade do Primeiro olhar, na qual as 

merendeiras tinham que identificar os procedimentos corretos e incorretos, 

durante a manipulação de alimentos no local da capacitação.  

 

Quadro 3.  FASSE: Programação e metodologias estabelecidas para o terceiro 

dia. 

Hora Conteúdo/atividade Metodologia 

08:10 Facilidades e dificuldades no 

recebimento e armazenamento 

Atividade dirigida em 

grupo 

08:40 Recebimento e Armazenamento dos 

Alimentos 

Exposição dialogada 

09:10 O certo e o errado no armazenamento Jogo interativo com 

imagens 

09:40 Procedimentos para dessalga e 

descongelamento de carnes, 

reconstituição de formulados e 

higienização de alimentos  

Exposição prática  

10:00 Intervalo  

10:20 Pré- preparo e Preparo de alimentos Exposição dialogada 

11:00 Higiene de Utensílios no Pré- Preparo 

Procedimentos Operacionais 

Padronizados (POP) - Passo-a passo 

(PAP) 

Sanitização dos copos e pratos 

Sanitização de hortaliças e frutas 

Sanitização do liquidificador 

Exposição Prática 

 

No terceiro dia foram discutidas as Boas Práticas relativas ao recebimento e 

armazenamento de alimentos e ao controle higiênico-sanitário dos alimentos, 

incluindo os procedimentos de pré-preparo de alimentos (Quadro 3). As técnicas 



 

 

 

69  

desenvolvidas incluíram atividade dirigida, exposições dialogadas, jogo - para dar 

leveza ao processo de aprendizagem, e aulas práticas sobre os procedimentos 

operacionais padronizados de higiene.  

 

As aulas práticas constituíram momentos importantes, uma vez que contribuíram 

para que as merendeiras fizessem uma auto-avaliação, quanto à execução dos 

procedimentos de higiene na sua rotina, e percebessem as diferenças nos 

procedimentos, a depender dos materiais e utensílios disponíveis nas escolas.   

 

Quadro 4.  FASSE: Programação e metodologias estabelecidas para o quarto dia. 

 

Hora Conteúdo/atividade Metodologia 

08:10 

 

Dinâmica de Boas Práticas Atividade dirigida em 

grupo 

08:50 Manejo de resíduos, controle de 

pragas e água 

Exposição dialogada 

09:50 Higiene de ambientes e água Aplicação de 

Formulário 

10:00 Intervalo  

10:20 Atendimento ao estudante e cuidados 

na distribuição 

Oficina 

11:00 Teste de aceitabilidade  

Cardápios e distribuição 

Exposição dialogada 

12:00 Avaliação do curso Aplicação de 

Formulário 

12:15 Encerramento e entrega dos 

certificados 

 

 

No último dia, realizou-se exposição dialogada sobre o manejo de resíduos, 

controle integrado de pragas e qualidade da água. Esta temática foi escolhida em 
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virtude de ter havido, no diagnóstico, a identificação de materiais em desuso, lixo e 

animais nas cantinas - o que favorecia a instalação e disseminação de vetores, e, 

ao mesmo tempo, em decorrência de informações da Secretaria Municipal de 

Saúde, relativas a grande demanda das escolas para o serviço de controle de 

zoonoses. 

 

Uma oficina sobre o atendimento ao estudante e cuidados na distribuição dos 

alimentos foi conduzida, abordando os significados da atenção e do respeito ao 

outro, revelando-se um momento bastante rico para realçar a grande contribuição 

das merendeiras e a sua importância para a comunidade escolar.  

 

Segundo Freire (1996), o professor precisa estar disposto a ouvir, a dialogar, a 

fazer de suas aulas momentos de liberdade para falar, debater e ser aberto para 

compreender o querer de seus alunos. Nesse processo, os valores são 

repensados e as transformações ocorrem rapidamente, não sendo possível 

manter os moldes tradicionais de ensino, pois estes deixam de corresponder às 

necessidades atuais do educando.  

 

Por fim, um conteúdo referente aos cardápios e aos testes de aceitabilidade de 

produtos foi desenvolvido, em aula expositiva dialogada, quando se evidenciou 

grande curiosidade das participantes para compreender como funcionava os 

valores per capita e a elaboração dos cardápios. Durante esta exposição, ficou 

evidente para todo o grupo a grande distância entre os cardápios propostos e os 

executados, o que gerou muitos depoimentos. 

 

A avaliação da capacitação pelas merendeiras  

 

Os resultados de avaliação da capacitação, quanto ao método de “explicação”, 

são demonstradas na Figura 2, da qual se depreende o bom nível de comunicação 

e interação entre a equipe condutora e os participantes.  
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Não 
responderam

3%
Boa
7%

Ótima 
90%

 

Figura 2.  Distribuição (%) das respostas de avaliação quanto à forma de 

explicação dos assuntos na FASSE. 

  

Para o segundo aspecto avaliado, os recursos utilizados (equipamentos 

audiovisuais em geral), a maioria dos participantes (71,5%) os classificou como 

ótimos, 22,7% como bons, 0,4% como regulares, 0,4 % péssimos e 5% não 

responderam. 

 
Nesse estudo, além dos recursos áudios-visuais, foram utilizados: o teatro, as 

dinâmicas de grupo, atividades práticas, atividades dirigidas, jogos, entre outras. 

Alguns autores têm recomendado que, em capacitações para adultos, seja 

empregado o maior número de técnicas de ensino (áudio, visual, prático, 

sensibilização) de modo a atingir uma aprendizagem mais eficiente 

(ABDUSSALAM, 1993). 

 

O ritmo das atividades compreendeu outro aspecto avaliado e obteve os seguintes 

resultados: 66,5% qualificaram a capacitação como ótima, 26,5% a qualificaram 

como boa , 1,5% como regular e 5,4% não responderam. 
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O atendimento/resposta às perguntas dos participantes foi considerado ótimo por 

69,2,%, bom para 26,9%, e regular para 0,8%; 3,1% não responderam a este 

questionamento. 

 
 
Em relação à aprendizagem, os resultados são ilustrados na Figura 3, que 

evidencia o bom aproveitamento das merendeiras, conforme mostram os relatos 

abaixo. Este resultado, no entanto, deve ser interpretado com ponderação, tendo 

em vista que há muito não eram implementados programas de capacitação pela 

SEC, o que gerou grande expectativa.     

 

Não responderam
4%Regular

1%

Ótimo
63%

Bom
32%

 
Figura 3.  Distribuição (%) das respostas em relação à aprendizagem no FASSE. 
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“Eu achei o curso maravilhoso, aprendi muitas coisas, muitas novidades e 

na medida do possível estou colocando em prática” (Merendeira 1). 

 

 “Eu gostei muito do curso, agradeço, fui muito bem tratada, pessoal 

maravilhoso, instrutores, eu to muito, muito feliz e agradecida por ter tido 

essa oportunidade, espero novamente, né, participar (se por ventura nesse 

período do concurso do estado, que é o REDA, que são dois anos, seja 

renovado) e aí continuemos aprendendo cada vez mais, obrigada!   

(Merendeira 2). 

 

Entre as sugestões, os participantes informaram que poderia ter havido mais aulas 

práticas (13,8%), maior carga horária da capacitação (8,8%), que faltaram a 

participação dos diretores no curso (10,4%), o não fornecimento de apostilas 

(1,2%); informaram “nada” 23,5%, não relataram 36,9%, e incluídos na categoria 

outros registrou-se 5,4% das respostas.  

 

Nesse contexto, embora as merendeiras tenham relatado a necessidade de maior 

carga horária, alguns estudos registram que a maioria das capacitações ou 

treinamentos em qualidade sanitária de alimentos foi realizada em curto tempo 

(RÊGO, GUERRA & PIRES, 1997; TORRES et al., 2006; EGAN et al., 2007). 

Talvez, em virtude do longo período sem atividades educativas pela SEC, as 

merendeiras do presente estudo tenham apresentado essa expectativa. 

 

A RDC 216/04, da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (BRASIL, 2004) 

estabelece que os manipuladores de alimentos devem participar de cursos de 

capacitação que abordem, no mínimo, os seguintes temas: contaminantes 

alimentares, Doenças Veiculadas por Alimentos, manipulação higiênica dos 

alimentos e Boas Práticas.  

 

Na capacitação em questão, além das temáticas supracitadas, outras foram 

inseridas, considerando o contexto de operacionalização do PNAE, como 
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exemplos: o projeto de pesquisa e a sua estratégia de intervenção; o PNAE - 

histórico e objetivos, a valorização das merendeiras, a alimentação saudável, o 

manejo de resíduos, controle de pragas e água, o teste de aceitabilidade, a 

elaboração de cardápios e o atendimento ao estudante e os cuidados na 

distribuição das refeições (apêndice 2). 

 

Entre os aspectos considerados positivos na capacitação, foram destacados: a 

dedicação e interesse dos monitores (18,8%), exposições dialogadas específicas 

(18,8%), as experiências (3,1%), as aulas práticas (1,2%), as dicas (1,2%) e a 

participação do nutricionista da SEC (0,4%). Observou-se ainda que 19,2% de 

participantes informaram ter gostado “de tudo”, 36,2% não relataram as suas 

preferências e 1,2% indicaram respostas diversas (outros). 

 

“Gostei de tudo, de tudo, agora eu gostaria que ele se estendesse mais, 
para que nossas outras companheiras aqui do colégio pudesse ter uma 
reciclagem - não só para gente merendeira, como para as outras 
meninas ” (Auxiliares de Serviços Gerais)” ( Merendeira 3). 

 

Entre os aspectos avaliados como negativos, foram indicados: a quantidade 

insuficiente da carga horária (9,6%), o acesso ao local (8,8%), o comportamento 

dos participantes do curso (3,8%), a quantidade demasiada da carga horária 

(0,8%), a falta de água na escola (0,4%) e o horário do curso (0,4%). Para 38,5% 

a resposta foi “nada” e 37,7% não responderam. 

 

Em estudo realizado no sul do país, com avaliação da capacitação pelas 

merendeiras, as dificuldades indicadas pelas participantes compreenderam o 

desconhecimento sobre o PNAE e a dificuldade de diálogo com outros atores do 

Programa (MOULIN et al., 2007). 

 

Nas observações, 20% dos participantes agradeceram aos monitores, 10,4% 

esperavam que o curso acontecesse periodicamente, 2,7% relataram a falta aulas 

práticas, 2,7% sinalizaram que deveria ter a presença dos diretores, 2,3 % 
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relataram a que a realidade da escola é diferente com o que foi ensinado na 

capacitação, 0,4% esperavam receber a apostila, 15% não fizeram observações e 

46,5% não responderam este item. 

 

Entre as sugestões apresentadas para a realização de novos eventos, constaram: 

realização periódica do treinamento (10,4%), aumento da carga horária de práticas 

(2,7%) e participação de diretores escolares (0,8%). Com relação à abordagem de 

novas temáticas, foram sugeridos: reaproveitamento das embalagens (0,4%), 

cardápios (1,2%), receitas e preparo de alimentos (3,5%), destino da sobra da 

merenda (0,4%) e segurança no local de trabalho (1,5%).  

 

“Acho, deveria ter todo ano, já tem dois anos que eu não tenho... Ano 

passado não teve, só teve em 2006. Porque tem pessoas que aprende e 

não esquece e tem pessoas que esquece tudo que aprendeu aqui e, tem 

gente que não: que aprende e joga tudo que aprendeu no setor de trabalho, 

porque isso aqui é um curso para você aprender aqui e fazer lá. Não é para 

você aprender aqui e esquecer lá (Merendeira 4). 

 

Na literatura específica relativa à capacitação de manipuladores, poucos trabalhos 

reportam de modo detalhado suas metodologias e as avaliações dos participantes, 

quanto à metodologia utilizada, o que dificulta o estabelecimento de comparações 

com o presente estudo. 

 

Rêgo, Guerra e Pires (1997) conduziram estudo com o objetivo de avaliar a 

eficiência do treinamento de manipuladores sobre a melhoria das condições 

higiênico–sanitárias em Unidade de Alimentação e Nutrição. O treinamento 

constou de informaçöes teórico-práticas de higiene, perfazendo um total de 5 

horas por grupo, seguido de avaliaçöes quinzenais durante três meses. De acordo 

com os autores, o treinamento ministrado alcançou resultados positivos e 

contribuiu, sobretudo, para melhoria da higiene pessoal e ambiental.  
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Um estudo realizado em Porto Alegre-RS (MOULIN et al., 2007), com a 

capacitação de 20 merendeiras de escolas estaduais, durante dois dias, 

apresentou algumas semelhanças com a presente capacitação.  De acordo com 

os autores, as seguintes temáticas foram incluídas: histórico e panorama do 

PNAE, direito humano à alimentação adequada, controle social, alimentação 

saudável e controle higiênico-sanitário para manipuladores de alimentos. Como 

estratégias metodológicas foram utilizadas aulas expositivas dialogadas, 

dinâmicas de grupo, estudo de caso e oficina culinária. 

 
Entre os pontos positivos identificados pelos autores, foram destacados: a troca de 

experiências entre os participantes do grupo, os esclarecimentos às dúvidas 

existentes e o incentivo para melhor desenvolvimento das atribuições na execução 

do Programa. Na opinião das merendeiras, a capacitação preencheu parte das 

necessidades relatadas e a metodologia obteve boa aceitação (MOULIN et al., 

2007).   

 

Como diferencial no desenvolvimento da FASSE observa-se a relevância dada ao 

reconhecimento do papel da merendeira no PNAE, valorizando suas atividades, o 

que apresenta repercussão direta na sustentação do direito à alimentação 

saudável e segura. Nesse sentido, objetiva-se também estabelecer e confirmar 

técnicas higiênico-sanitárias consistentes, de modo que o alimento possa chegar 

ao escolar em condições próprias, completando assim o ciclo necessário ao seu 

atendimento e, conseqüentemente, ao seu desenvolvimento. 

 

Por fim, compreendendo que a ação educativa se constitui em espaço social para 

a construção de valores e atitudes saudáveis, que promovem o desenvolvimento 

da autonomia, do senso de responsabilidade individual e coletiva das 

merendeiras, assim como das instituições (BARBOZA e PUPO, 2004), acredita-se 

que este princípio pode ser extensivo a todo o PNAE. 
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4. Conclusão 

 
A construção de uma proposta participativa com os manipuladores de alimentos 

juntamente com os órgãos executores, foi de fundamental importância para o 

sucesso da Formação em Alimentação Saudável e Segura na Escola, 

proporcionando a valorização e motivação das merendeiras. 

  

A capacitação enfatizou a relevância de estratégias de ensino pouco 

convencionais no processo de apreensão do conhecimento - teatro, exposição 

dialogada, oficinas, gincana, experiências práticas, jogos interativos com imagens 

e aplicação de formulários - propiciando uma melhor assimilação do conteúdo 

programático, que foi observado nas respostas emitidas pelos participantes em 

relação à aprendizagem.  

 

Este modelo de capacitação enfatizou não somente a higiene dos alimentos, mas 

emergiu do contexto ao qual as merendeiras se inseriam – a etapa final de 

execução do PNAE, permitindo que muitas delas conhecessem seus objetivos e 

sistemas de operacionalização, assim como revelou limitações do Programa, a 

partir do diagnóstico apresentado sobre as escolas em que trabalhavam.  

 

De modo geral, verificou-se satisfação com a capacitação, com boa compreensão 

do conteúdo e adequação entre a metodologia e o referencial teórico. Entre as 

sugestões apresentadas, constaram: aumento da carga horária de aulas práticas, 

participação de diretores escolares e realização periódica da capacitação.  

 
 
Com base na experiência e considerando os princípios de trabalho estabelecidos, 

concluiu-se que foi possível orientar a construção de um novo modelo de 

capacitação, pela contribuição e valorização da consulta ao público-alvo, o que 

permitiu uma re-significação de práticas tradicionais de capacitação e 
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proporcionou maior chance de êxito, por trabalhar com demandas específicas 

apresentadas pelos próprios participantes. 
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Apêndice 1.  Formulário de Avaliação do FASSE 

 
 

AVALlACÃO DO CURSO: 
 
Sua opinião sobre o curso é muito importante para nós. Por gentileza responda as questões 
abaixo:  
 
1. Explicação dos assuntos                    
(   ) Ótima   (   ) Boa   (     ) Regular   (     ) Ruim   (   ) Péssima    
 
2. Recursos utilizados                    
(   ) Ótimo   (   ) Bom     (   ) Regular     (   ) Ruim   (   ) Péssimo  
   
3. Ritmo das atividades                    
(   ) Ótimo   (   ) Bom     (   ) Regular     (   ) Ruim   (   ) Péssimo    
 
4. Resposta das perguntas feitas                
(   ) Ótima   (   ) Boa   (     ) Regular   (     ) Ruim   (   ) Péssima    
 
5. Considero minha aprendizagem:              
(   ) Ótima   (   ) Boa   (     ) Regular   (     ) Ruim   (   ) Péssima    
 
6. O que poderia ser diferente?                
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
 
7. O que faltou ser abordado?  
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
 
8. O que você mais gostou?  
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
 
9. O que você não gostou?  
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
 
10. OBSERVAÇÕES  
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
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Apêndice 2 . CD com conteúdo Teórico-Prático da FASSE 
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Capítulo 3  

 

A produção de alimentos seguros em escolas estaduai s 

atendidas pelo Programa Nacional de Alimentação 

Escolar, em Salvador–BA: avaliação do impacto das 

ações de intervenção. 
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RESUMO  

 
A produção de alimentos seguros em escolas estaduai s atendidas pelo 
Programa Nacional De Alimentação Escolar, em Salvad or–BA: avaliação do 
impacto das ações de intervenção. 
 
No Brasil, a alimentação escolar constitui-se como um dos direitos fundamentais 
do cidadão, previsto na Constituição Federal e garantido pelo Programa Nacional 
de Alimentação Escolar (PNAE). Apesar da grande cobertura do Programa, 
pesquisas têm revelado diferentes questões na sua gestão e execução, o que 
limita o alcance dos seus objetivos, merecendo destaque as dificuldades quanto 
ao atendimento aos requisitos higiênico-sanitários. Este trabalho teve por objetivo 
avaliar o impacto de ações de intervenção para a produção de alimentos seguros, 
em escolas estaduais atendidas pelo PNAE, em Salvador–BA. Trata-se de um  
estudo de intervenção, junto a 20 escolas estaduais da cidade. A partir de 
resultados obtidos previamente, em estudo diagnóstico, foram desenvolvidas 
ações de intervenção, incluindo: reuniões com gestores públicos, seminário com 
dirigentes escolares, capacitação para merendeiras e visitas de orientação in loco. 
A avaliação do impacto dessas ações foi conduzida utilizando-se os mesmos 
instrumentos e técnicas adotados durante o diagnóstico - aplicação de um check-
list, elaborado com base na RDC 216/04, ANVISA/MS, e análises microbiológicas 
da água e de alimentos prontos, por microrganismos indicadores-, comparando-se 
a diferença de desempenho entre as duas etapas do estudo – antes e após a 
intervenção. De acordo com o resultado global de avaliação pelo check-list, 
constatou-se uma melhoria significativa nas escolas (p=0,002). Entre os blocos 
que contribuíram positivamente para esse resultado foram identificados os 
referentes às matérias-primas, ingredientes e embalagens e aqueles relacionados 
à manipulação e ao preparo dos alimentos. Os blocos de edificações, instalações 
e equipamentos, higienização, controle integrado de pragas, assim como a análise 
microbiológica da água, que requeriam investimentos financeiros para adequação, 
não apresentaram melhorias após a intervenção. Em relação à qualidade 
microbiológica dos alimentos prontos, evidenciou-se adequação quanto à 
contagem padrão em placa, leve redução na estimativa de coliformes 
termotolerantes, e resultado não satisfatório quanto à presença de Staphylococcus 
coagulase positiva. Para grande parte dos elementos avaliados, conclui-se que as 
ações de intervenção contribuíram efetivamente para a melhoria da segurança dos 
alimentos, no entanto, foram identificadas limitações, em virtude da ausência de 
decisões políticas que viabilizassem melhor infra-estrutura e funcionamento das 
cantinas. 
 
Palavras Chaves: Alimentação escolar; Estudo de intervenção; Avaliação de 
desempenho; Higiene de alimentos. 

 

 



 

 

 

88  

ABSTRACT  
 
 
The production of safe food in state schools under the National School 
Feeding Program (PNAE) in Salvador (Bahia, Brazil):  an assessment of the 
impact of intervention actions. 
 
School feeding in Brazil is one of the citizen’s fundamental rights assured by the 
Federal Constitution and granted by the National School Feeding Program (PNAE). 
Despite the program’s wide coverage, research has revealed distinct issues related 
to its management and performance, thus limiting the achievement of its goals. 
Since one of such issues deserving attention is the hygienic/sanitary requirements, 
this intervention study is aimed at assessing the impact of intervention actions 
towards producing safe food in 20 state schools under the PNAE in Salvador 
(Bahia, Brazil). By building on the results from a previous diagnostic study, 
intervention actions were devised including meetings with public managers, 
seminars with school principals, professional training for school lunch cooks and 
guidance visits in loco. Impact assessment of such actions was carried out by 
using the same tools and techniques employed in the diagnostic study, namely the 
completion of a checklist based on ANVISA/MS RDC 216/04 guidelines and 
microbiological analyses of water and ready-to-eat food for microorganism 
indicators in order to compare the status before and after the intervention. Global 
checklist assessment showed a significant (p=0.002) improvement in the schools 
under study. Items related to raw material, ingredients and packaging as well as 
those related to food handling and preparation were found to have contributed 
positively for such a result. However, items related to buildings, facilities and 
equipment, hygienization, integrated plague control as well as water 
microbiological assessment, all of which required financial investments towards 
adequacy, did not show improvement after intervention. The microbiological quality 
of ready-to-eat foods was found to be adequate according to the plate count agar, 
showed a slight decrease in thermotolerant coliforms estimates and was 
unsatisfactory regarding coagulase-positive staphylococcus. As a conclusion, while 
for most of the items assessed intervention actions were shown to contribute 
effectively towards the improvement in food safety, shortcomings were identified as 
a function of a lack of political decision making aimed at improving both the 
infrastructure and the adequate performance of the facilities. 
 
 
Key Words: School feeding; Intervention study; Performance assessment; Food 
hygiene. 
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1. Introdução  
 

Programas de alimentação escolar estão presentes tanto em países 

desenvolvidos quanto naqueles em desenvolvimento. Nos primeiros, incluindo 

Estados Unidos, França, Japão e Canadá, a alimentação escolar é tratada como 

um dever do Estado, pois se refere ao bem-estar dos cidadãos (COLLARES e 

MOISÉS, 1989). Nos países últimos, por sua vez, em face da pobreza e da 

miséria presente, os programas ganham uma dimensão social maior, passando a 

ter um caráter assistencialista de suplementação alimentar, dirigida ao combate à 

fome (ABREU, 1995; ANDRADE, 1999). 

 

No Brasil, a alimentação escolar constitui-se como um dos direitos fundamentais 

do cidadão, sendo previsto na Constituição Federal (BRASIL, 1988), e é garantido 

pelo Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE), criado como instrumento 

oficial do Governo Federal com vistas à melhoria das condições nutricionais e de 

aprendizagem dos escolares (DIAS et al, 2004). 

 

De acordo com Flávio, Barcellos e Lima (2002), a alimentação escolar representa 

um atrativo para a permanência dos alunos nas escolas públicas brasileiras, uma 

vez que muitas famílias não conseguem prover a alimentação das suas crianças.  

Assim, incorporado integralmente às atividades pedagógicas, o Programa fornece 

refeições para atender principalmente a uma necessidade fisiológica, ou seja, a 

fome que o aluno sente durante o período de aula (STURION, 2002). 

 

Nessa perspectiva, as escolas devem fornecer refeições que sejam aceitas 

sensorialmente, seguras e adequadas sob o aspecto nutricional, devendo 

contribuir também para orientar os alunos quanto à prática de hábitos de 

alimentação saudável. O aluno bem alimentado, por sua vez, apresenta maior 

aproveitamento escolar, tem o equilíbrio necessário para seu crescimento e 

desenvolvimento e mantêm as defesas imunológicas adequadas (BRASIL, 2000).  
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Sob a ótica das políticas de alimentação e nutrição, a alimentação escolar 

compreende uma das poucas oportunidades em que Estado tem de intervir, com 

ações de segurança alimentar e nutricional, com vistas a beneficiar crianças (DIAS 

et al, 2004). 

 

Apesar da grandiosidade e benefício social que o PNAE encerra, pesquisas têm 

revelado diferentes questões na sua gestão e execução que configuram 

obstáculos ao alcance dos seus objetivos. Entre elas, ressalta-se a dificuldade das 

escolas em atender a requisitos higiênico-sanitários que facultem a produção e a 

distribuição de alimentos inócuos às crianças assistidas (PIRAGINE, 2005).  

 

Em vários estados brasileiros são registradas inadequações nas unidades de 

produção da alimentação escolar, que refletem direta e indiretamente na 

segurança dos alimentos oferecidos, incluindo: instalações físicas não planejadas, 

uso de água imprópria para o consumo, quadro de manipuladores sem controle de 

saúde e sem sistemática de ações educativas, ausência de critérios na realização 

de procedimentos de higienização, alimentos prontos expostos a condições 

abusivas quanto à temperatura de conservação e a ausência de refeitórios 

(SILVA, GERMANO e GERMANO,2003; MIRA, 2003; VIEIRA et al., 2005; 

GOIÁS/UFG, 2006; ROSA et al., 2008). 

 

Nesse contexto, considera-se ainda a longa vigência da concepção do PNAE 

quanto ao monitoramento da qualidade de alimentos com foco na matéria-prima 

adquirida, que desconsiderava as demais condições associadas à determinação 

da qualidade final das refeições fornecidas. Na última década, por fim, a partir de 

instrumentos normativos do Ministério da Saúde e do Ministério da Educação 

(BRASIL, 2004a; BRASIL, 2006a; BRASIL, 2006b), um novo modelo de controle 

de qualidade se conformou, demandando ações para melhoria da alimentação 

escolar em toda a cadeia, desde a aquisição de gêneros e insumos até a sua 

utilização pelos escolares. 
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Em Salvador-BA, o primeiro estudo de intervenção com vistas à introdução das 

Boas Práticas de Produção (BPP) na alimentação escolar foi conduzido por 

Santana (2004), que trabalhou com um conjunto de escolas da rede pública 

municipal.  Segundo a autora, as cantinas não apresentavam condições 

operacionais satisfatórias e a implementação das BPP foi essencial para promover 

a segurança dos alimentos distribuídos aos escolares.  

 
Em 2007, um novo estudo foi conduzido junto a uma amostra de 235 unidades 

escolares, contemplando a rede estadual e municipal, com utilização de 

formulários elaborados com base na RDC 216/04 da ANVISA/MS (BRASIL, 

2004b). De acordo com os resultados de classificação das unidades investigadas, 

57% (134) apresentaram-se em condições higiênico-sanitárias insatisfatórias, 

42,6% (100) em condição regular e 0,4% (01) foi considerada boa (CARDOSO et 

al., 2006). Ao mesmo tempo, análises microbiológicas em amostras de água e de 

alimentos prontos para o consumo dessas escolas confirmaram os riscos 

apontados pela aplicação dos formulários: em 41% das escolas verificou-se não 

conformidade para a água (CARDOSO et al., 2007) enquanto 18,1% das amostras 

de alimentos apresentaram valores para coliformes acima dos limites vigentes - 

em amostras de duas escolas (2,4%) foi confirmada a presença de Escherichia 

coli (SANTANA et al., 2008). 

 
 
Este trabalho teve por objetivo avaliar o impacto de ações de intervenção para a 

produção de alimentos seguros, em escolas estaduais atendidas pelo PNAE, em 

Salvador–BA.  
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2. Metodologia 
 
O trabalho caracteriza-se como um estudo de intervenção, com casos múltiplos, 

realizado em escolas estaduais atendidas pelo PNAE, na cidade de Salvador-BA, 

entre julho de 2007 e junho de 2008, e integra as etapas de intervenção e 

avaliação do projeto “Apoio à produção de alimentos seguros em escolas públicas 

atendidas pelo Programa Nacional de Alimentação Escolar, em Salvador-BA”∗. 

 

A partir dos resultados de diagnóstico da pesquisa foram conduzidas duas etapas 

de trabalho, compreendendo atividades de intervenção e avaliação pós-

intervenção (Figura 1).  

 

Formação da amostra 

 

Para formação da amostra, considerou-se o delineamento estatístico prévio da 

pesquisa, que apresentava amostra de 34 escolas que participaram da etapa de 

diagnóstico, avaliadas por formulário e análises microbiológicas. Deste grupo, 20 

escolas foram sorteadas para composição de sub-amostra, para fins do presente 

estudo. O tamanho da amostra foi definido com base na avaliação dos seguintes 

aspectos: capacidade operacional do pesquisador, logística de implementação das 

atividades de campo, em face à distribuição geográfica das escolas na cidade, 

disponibilidade de recursos humanos de apoio ao desenvolvimento das atividades 

e tempo regulamentar do curso de mestrado. 

 

 

                                                 
∗ Processo CNPq 505733/2004-08 
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Figura 1.  Etapas do desenvolvimento da pesquisa “Apoio à produção de alimentos seguros em escolas públicas  

atendidas pelo Programa Nacional de Alimentação Escolar, em Salvador-BA”. 
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Ações de Intervenção 

 

Como atividades de intervenção foram realizadas: reunião com gestores públicos 

da Secretaria de Educação do Estado da Bahia, para apresentação dos resultados 

da pesquisa na fase de diagnóstico, com entrega de relatório; seminário com 

gestores escolares (Apêndice 1) para apresentação e discussão de questões 

relativas à higiene de alimentos e ambiental nas escolas; capacitação para 

merendeiras (com duração de 20 horas); e acompanhamento in loco, após o 

programa de capacitação, para reforçar as diretrizes apresentadas. 

 

O acompanhamento in loco foi realizado cerca de três meses após a capacitação 

e consistiu de três visitas às 20 unidades escolares selecionadas, durante o 

período de elaboração da merenda escolar, em três semanas consecutivas. Para 

acompanhamento, empregou-se um formulário (Apêndice 2) onde constavam itens 

abordados durante a capacitação; as não conformidades identificadas foram 

sinalizadas para merendeiras e diretores, buscando-se resgatar comportamentos 

que tornassem alcançável a produção de alimentos seguros.  

 

Avaliação de impacto pós-intervenção 

 

As unidades foram avaliadas utilizando-se um formulário estruturado (Apêndice 3), 

elaborado com base na RDC 216/04, da Agência Nacional de Vigilância Sanitária 

– ANVISA/ Ministério da Saúde (BRASIL, 2004), e por meio de análises 

microbiológicas de amostras de alimentos prontos para o consumo e de água de 

abastecimento, que constituíam as mesmas fontes de informação estabelecidas 

na etapa de diagnóstico. 

 

• Formulário ( check-list)  

 

O formulário empregado compreendeu dois blocos de informações, sendo o 

primeiro referente à identificação do serviço e caracterização do seu quadro de 
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funcionários e o segundo relativo ao controle sanitário. No segundo bloco, de 

acordo com o conteúdo da RDC 216/04, os seguintes aspectos foram 

contemplados: localização e edificação; fornecimento de água e instalações 

sanitárias; higiene ambiental e controle de animais e pragas; controle de saúde e 

higiene pessoal de funcionários; higiene de utensílios e equipamentos; práticas de 

manipulação e conservação de alimentos, observando a seqüência das etapas de 

recebimento, armazenamento, pré-preparo, preparo, conservação - a quente ou a 

frio, com monitoramento das temperaturas empregadas, distribuição e manejo de 

resíduos. 

 

As questões relativas ao aspecto sanitário, em função do grau de risco associado 

à segurança dos alimentos, foram pontuadas diferentemente (peso 1, 2 ou 3). A 

pontuação final alcançada em cada unidade foi calculada a partir do total de 

pontos obtidos nas questões em conformidade, dividido pelo total da pontuação 

possível para total de itens avaliados, sendo subtraído do denominador os pontos 

referentes às questões onde foi admitida a resposta “não se aplica” (nsa), 

conforme fórmula abaixo: 

 

Escore obtido (EO) =               ∑dos pontos em conformidade                                              x 100 

                      ∑ dos pontos possíveis - ( ∑ dos pontos dos itens não aplicáveis) 

 

De acordo com a pontuação obtida, as escolas foram classificadas em cinco 

grupos em relação à condição higiênico-sanitária: Crítico, com atendimento inferior 

a 30% do total dos itens avaliados; Insatisfatório, com atendimento maior ou igual 

a 30 e menor que 50%; Regular, com atendimento maior ou igual a 50 e menor 

que 70%; Bom, com atendimento maior ou igual a 70 e menor que 90%; e 

Excelente, quando maior ou igual a 90%. 

O formulário foi aplicado durante visitas de inspeção, com a finalidade de verificar 

as condições sanitárias das instalações, do armazenamento, da produção, da 

higiene e saúde das merendeiras, bem como avaliar se os critérios de segurança 

na produção e distribuição dos alimentos eram cumpridos. O preenchimento do 

instrumento se deu mediante observação local e entrevista com as merendeiras. 
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• Análises microbiológicas 

 

Amostras de alimentos prontos para o consumo e água de abastecimento (01 

amostra por escola) foram coletadas em condições assépticas, nas cantinas das 

escolas, e transportadas sob frio, com uso de caixas isotérmicas e gelo reciclável, 

procedendo-se as análises microbiológicas em período inferior a quatro horas 

após a coleta. As análises foram realizadas no Laboratório de Controle de 

Qualidade dos Alimentos, da Escola de Nutrição – UFBA. 

 

Para análise da água, utilizou-se a técnica de tubos múltiplos ou Número Mais 

Provável (NMP) para estimativa de coliformes totais e termotolerantes, conforme 

metodologia recomendada pelo Standard Methods for the  Examination of Water 

and Wastewater (APHA,1998). Os resultados obtidos foram confrontados com 

padrões apresentados na Portaria nº 518 de 25 de março de 2004, Ministério da 

Saúde (BRASIL, 2004a), que estabelece: a ausência de coliformes  

termotolerantes em 100mL  da amostra e, em se tratando de até 40 amostras por 

mês, a presença de coliformes totais em apenas uma amostra no sistema de 

distribuição. De modo a descrever melhor a condição de oferta da água nas 

escolas, foram observadas também informações, obtidas por meio da aplicação de 

formulário estruturado, referentes ao suprimento, armazenamento e controle da 

qualidade da água.  

 

Para os alimentos, as análises microbiológicas compreenderam: a contagem de 

microrganismos aeróbios mesófilos e anaeróbios facultativos (STEVENSON et al., 

1992), o Número Mais Provável (NMP) de coliformes termotolerantes/ Escherichia 

coli (HITCHINS et al., 1992) e estafilococos coagulase-positivos (LANCETTE e 

TATINI, 1992). Nesses casos, os resultados obtidos foram comparados com os 

limites apresentados pela RDC 12/2001/MS (BRASIL, 2001) e com 

recomendações técnicas. 
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Tratamento estatístico dos dados 

 

As informações coletadas alimentaram um banco de dados construído por meio do 

programa Statistical Package for the Social Sciences, v.13, no qual, além da 

avaliação de adequação global, foram analisadas freqüências de atendimento das 

variáveis que compunham a base de dados, de modo separado. 

 

Para avaliação do impacto das ações de intervenção, assumiu-se como princípio a 

comparação dos resultados obtidos na etapa de avaliação com aqueles 

observados na etapa de diagnóstico, considerando-se a diferença da prevalência 

dos eventos observada nos dois momentos do estudo – diagnóstico e pós-

intervenção. Nesse sentido, além da análise descritiva, foi realizado o teste T de 

Student, para dados não-paramétricos, estabelecido um nível de significância de 

0,05. 

 

3. Resultados e discussão 

 

A avaliação de impacto encontra-se descrita considerando os resultados obtidos 

para o check-list, desempenho global e por bloco de avaliação, e os resultados 

das análises microbiológicas da água e dos alimentos prontos para o consumo.  

 

 
3.1.Resultados Globais do Check-list 

 

Resultados de classificação global das escolas quanto à adequação higiênico-

sanitária antes a após a intervenção são apresentados nas Figuras 2 e 3.  
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Figura 2 . Classificação geral das unidades escolares, quanto à adequação aos 

requisitos sanitários estabelecidos pela RDC 216/04, da ANVISA/MS, 

antes da intervenção. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3 . Classificação geral das unidades escolares quanto à adequação aos 

requisitos sanitários estabelecidos pela RDC 216/04, da ANVISA/MS, 

após a intervenção. 
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Como pode ser observado, havia grande índice de não conformidade para todas 

as unidades investigadas durante a fase do diagnóstico (Figura 2), sendo 

evidenciadas melhorias significativas pós-intervenção (Figura 3). Nesse processo, 

verifica-se redução da quantidade de escolas com classificação insatisfatória, 

aumento da quantidade de escolas com classificação regular e a inclusão de 

escolas com a classificação boa, fato que até então não se registrava. 

 

Este estudo demonstra, mais uma vez, a possibilidade de melhorias da qualidade 

higiênico-sanitária da alimentação escolar após intervenção, o que reforça 

recomendações apresentadas por Santana (2004), quanto à necessidade de 

atenção dos órgãos e atores sociais responsáveis pela execução do PNAE, de 

modo a fornecer alimentos que cumpram requisitos qualitativos.  

 

3.2. Resultados por blocos de avaliação 

 

Os resultados de desempenho médio obtidos por bloco de avaliação e a sua 

comparação com os valores anteriores, na etapa do diagnóstico, encontram-se 

sumariados na Figura 4. São percebidas melhorias pós-intervenção, sobretudo 

nos itens que independem de investimentos financeiros maiores e de decisão 

política em nível central (Secretaria de Educação), com execução a médio e longo 

prazos.  
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Figura 4 . Desempenho médio das escolas atendidas pelo PNAE, na rede estadual 

de Salvador-BA, quanto à adequação aos requisitos sanitários 

estabelecidos pela RDC 216/04, da ANVISA/MS, por blocos de 

avaliação, antes e após  capacitação.  

 

Na Tabela 1 é apresentada a distribuição de classificação das escolas por blocos, 

antes e após a intervenção. 

 

3.2.1. Edificação, instalações, equipamentos, móvei s e utensílios 

 

As condições da edificação e das instalações de uma área de manipulação de 

alimentos podem interferir de forma positiva ou negativa na segurança dos 

produtos nela armazenados, preparados e servidos, razão pela qual é exigida 

pelos órgãos fiscalizadores a implementação das Boas Práticas de Produção. 
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Tabela 1.  Distribuição (%) de classificação comparativa das escolas estaduais investigadas, por bloco de avaliação, em 

relação ao atendimento à RDC216/04.  

 

            

Bloco 

Classif.  

Edificação Higienização Vetores e 

pragas 

Água Manejo de 

resíduos 

Manipulador* Matéria-

prima* 

Preparo de 

alimentos* 

 A D A D A D A D A D A D A D A D 

Crítico 0 0 0 0 0 0 15 10 0 0 15 10 0 0 20 0 

Insaftisfatótio 45 40 15 20 25 10 65 70 25 10 45 10 20 10 65 30 

Regular 55 60 60 25 45 85 20 20 45 85 10 40 60 15 15 60 

Bom 0 0 15 55 30 0 0 0 30 0 30 40 20 20 0 10 

Excelente 0 0 10 0 0 5 0 0 0 5 0 0 0 55 0  0 

TOTAL 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

* Bloco com diferença estatisticamente significativa antes e após a intervenção 

A - Antes da Intervenção e D - Depois da intervenção 
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Pela Tabela 1, observa-se que houve uma mudança muito discreta no perfil de 

classificação das escolas nesse bloco, fato que provavelmente decorre da 

necessidade de um maior investimento financeiro em relação à edificação, 

instalações, equipamentos, móveis e utensílios nas unidades, conforme enunciado 

previamente. Nesse contexto, considera-se que este perfil reflete com coerência a 

condição atual de conservação das escolas públicas na Bahia. 

 

Entre os itens investigados que apresentaram melhorias, merecem destaque a 

redução na ocorrência de objetos em desuso nas áreas externas e internas e o 

aumento da disponibilidade de depósitos para lixo. Paralelamente, de 95% das 

unidades que mantinham suas áreas abertas, no diagnóstico, se constatou 

diminuição para 70%, na visita pós–intervenção.  

 

Por outro lado, ainda foi verificada a presença de animais em 10% das cantinas, 

fato que é favorecido pela existência de aberturas, que propiciam a instalação e a 

disseminação de vetores e pragas.  

 

Na avaliação das portas e janelas, questões recorrentes referiram-se à falta de 

ajuste aos batentes em 65% e 45% dos casos, respectivamente, ausência de 

fechamento automático nas portas (95%), bem como a ausência de telas 

milimetradas (95%). Nas áreas de estocagem, verificou-se a falta de proteção 

contra a entrada de vetores em 5% das cantinas, e em 10% dos casos não havia 

ventilação natural, condições que concorrem para reduzir a vida-útil dos produtos. 

 

Segundo Piragine (2005), que realizou estudo em escolas da rede estadual de 

Curitiba- PR, foi observado que a maioria das janelas e portas possuíam estado 

de conservação adequado, porém nenhuma das portas e apenas 5,0% das 

janelas apresentavam telas de proteção. 
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No presente estudo, não se verificou mudanças expressivas nas unidades quanto 

ao estabelecimento de fluxo linear de operações, em virtude da limitação de 

espaço e de adaptações na instalação das cantinas. A permanência desse 

quadro, que geralmente dificulta procedimentos de higienização e de manutenção 

de equipamentos, pode contribuir para a ocorrência de contaminação cruzada. 

Embora as cantinas não dispusessem de áreas separadas para o preparo dos 

alimentos, em 15% delas verificou-se a organização da rotina de trabalho, para 

minimizar cruzamentos.  

 

Outro problema recorrente constituiu a ausência de proteção nas luminárias em 

95% dos casos, que, quando estilhaçadas, podem contaminar o alimento, 

resultando em descartes ou ainda em riscos ou danos à saúde dos usuários. 

Manteve-se também a condição de 20% das cantinas com instalações elétricas 

não embutidas que, além de contribuírem para o acúmulo de sujidades, 

constituem condição de risco ao trabalhador e ao patrimônio público. 

 

Considerando o intervalo pouco maior que um ano, entre as duas etapas do 

estudo – diagnóstico e avaliação pós-intervenção-, e a ausência de investimentos 

quanto à aquisição de equipamentos e móveis, permaneceu inalterado o quadro 

de 50% destes materiais, que se apresentavam em mau estado de conservação, 

uma condição que pode limitar a produtividade do serviço e dificultar operações de 

higienização.  

 

Com relação aos freezers e refrigeradores inspecionados, de forma positiva, 

verificou-se redução das irregularidades na vedação dos equipamentos em 50% 

das escolas. Para 60% das unidades que não tinham local apropriado para guarda 

de utensílios, foi realizada adequação, embora ainda fossem observados 

utensílios com superfícies irregulares ou desgastadas, de difícil higienização. 
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Segundo Saccol (2007) os equipamentos e utensílios são as principais 

ferramentas de trabalho em um serviço de alimentação, por isso é necessário a 

correta higienização, reposição e manutenção e periódica. 

 

Após a intervenção, verificou-se um aumento da proporção de escolas (35%) que 

dispunham de banheiros para uso específico para os manipuladores de alimentos. 

Em muitos casos, essa melhoria foi possível graças à disponibilidade de uso do 

sanitário de professores. Contudo, persistiram as deficiências quanto ao 

suprimento de produtos para higiene pessoal como sabonetes anti-sépticos (80%) 

e papel toalha não reciclado (90%), configurando uma condição desfavorável às 

práticas de higiene dos manipuladores, destacando-se a lavagem das mãos, um 

procedimento indispensável para a produção de alimentos seguros. 

 

3.2.2. Matérias primas ingredientes e embalagem 

 

A recepção da matéria-prima é considerada como um Ponto Crítico de Controle 

(PCC) na cadeia produtiva de alimentos e, devido a isso, os cuidados com a 

seleção de fornecedores e a conferência dos produtos durante o seu recebimento 

e armazenagem são exigências de legislação (BRASIL, 1993), de modo a 

contribuir para a garantia da qualidade e da inocuidade do produto final oferecido 

aos comensais. 

De acordo com a classificação do bloco, descrita na Tabela 1, verifica-se uma 

marcante melhoria. Adicionalmente, cujos valores médios de pontuação geral 

obtidos, inicial de 61,41% e pós-intervenção de 86,66%, registraram um 

desempenho com mudança significativa (p= 0,000). O detalhamento dos itens 

avaliados nesse bloco é exibido na Tabela 2, onde se destacam melhorias 

relacionadas ao local de recepção dos gêneros, com presença maior de áreas 

reservadas, protegidas e limpas.  
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Tabela 2. Distribuição das escolas quanto ao atendimento de requisitos sanitários referentes do bloco “Matéria-prima, ingredientes e 

embalagens” na fase do diagnóstico e pós- intervenção. 

DIAGNÓSTICO 
 

CONFORME 

APÓS INTERVENÇÃO 
 

CONFORME 

 
DESCRIÇÃO 

 
n 

 
% 
 

 
n 

 
% 

Área de Recepção     

Reservada  1 5,0 10 50 

Protegida 14 70 15 75 

Limpa 13 65 15 75 

Verificação no recebimento     

Embalagem íntegra 16 80 20 100 

Temperatura adequada 14 70 17 85 

Característica sensorial 16 80 16 80 

Produto não conforme     

Realização da devolução 16 80 19 95 

Armazenamento     

Presença de área exclusiva 19 95 19 90 

Limpo e organizado 10 50 15 75 

Ventilado 11 55 11 50 

Estocado prateleira/ estrados 19 95 17 85 

Produtos estocados     

Afastado de parede e piso 1 5 9 45 

Controle de rotatividade 20 100 20 100 

Separação crus e cozidos  3 15 13 65 

Gelo     

Feito com água filtrada 6 30 8 40 
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Por outro lado, em nenhuma das escolas visitadas verificou-se a existência de 

termômetros para a conferência da temperatura dos gêneros.  

 A maioria das cantinas (95%) possuía área exclusiva para o armazenamento 

de matéria-prima e foi mantido o controle de rotatividade dos produtos, 

organizando-os de forma que os primeiros que venciam sempre estavam à 

frente daqueles com data de validade posterior. Houve uma melhora 

significativa em relação ao armazenamento de produtos afastados nas paredes 

e/ou piso. Porém, cabe mencionar que ainda foram identificadas 25% de 

unidades de produção que persistiram com inadequações quanto à limpeza e 

organização das suas áreas de armazenamento.  

 

Em estudo realizado em cozinhas e creches públicas filantrópicas de São 

Paulo-SP, é reportado que em 60% dos casos os alimentos eram armazenados 

de forma inadequada e, ainda, 100% das unidades mostraram-se inadequadas 

em relação à distribuição e identificação dos alimentos, aos utensílios e à área 

física (OLIVEIRA, BRASIL e TADDEI, 2007). 

 

3.2.3 Abastecimento de Água 

 

De acordo com a RDC 216/04 (BRASIL, 2004a), somente água potável deve 

ser utilizada para a manipulação de alimentos. Quando utilizada uma solução 

alternativa de abastecimento de água, a potabilidade deve ser atestada, 

semestralmente, mediante a apresentação de laudos laboratoriais.  

 

De acordo com a classificação do bloco, descrita na Tabela 1, verifica-se uma  

leve melhoria. Em relação aos valores médios de pontuação geral obtidos, 

inicial de 35,77% e pós-intervenção de 37,45%, registrou-se um desempenho 

com mudança significativa (p=0,000). Entre os aspectos que mostraram 

avanços, são citados: disponibidade de documentação registro que pudesse 

comprovar o procedimento de higienização semestral dos tanques e o 

abastecimento regular da água (90%). Ainda que houvesse um percentual 

baixo de casos (10%) onde o suprimento de água era descontinuado, ressalta-
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se a gravidade da situação, dada a essencialidade da água em uma unidade 

de produção de alimentos. Considera-se também a necessidade de todas as 

escolas no monitoramento da qualidade da água, de modo a promover 

melhores condições de trabalho e minimizar riscos à saúde. 

 

Estudo realizado por Piragine (2005) identificou que 77,5% das escolas 

avaliadas possuíam uma freqüência adequada de higienização dos 

reservatórios de água, com a devida documentação. Outro estudo, realizado 

em escolas públicas da rede municipal de Natal-RN, confirmou a contribuição 

da higienização periódica dos reservatórios para a melhoria da qualidade 

microbiológica da água (PINHEIRO et al., 2007). 

 

3.2.4 Higienização de instalações, equipamentos, mó veis e utensílios 

 

Em um serviço de alimentação, a higienização das instalações, equipamentos, 

móveis e utensílios é de fundamental importância para garantir a segurança 

dos alimentos (CHESCA et al., 2000; NETO, 2003; CHIARINI e ANDRADE, 

2004).   

 

Na avaliação desse bloco (Tabela 1), observa-se principalmente uma migração 

de escolas classificadas como “regulares” na primeira etapa para a faixa “boa”, 

na segunda etapa, embora este movimento não resultasse na identificação de 

diferença estatística. 

 

Entre os fatores que contribuíram para a não melhoria desse bloco, destaca-se 

a não disponibilidade de produtos para higienização, como detergentes e 

sanificantes, em algumas escolas, o que impede a efetiva higienização da área 

de produção, equipamentos e utensílios. De modo contrário, verificou-se a 

adoção de critérios de diluição dos agentes e tempo de contato adequado por 

manipuladores em 55% das unidades. A variação observada neste caso, 

decorre do fato dos produtos de higiene serem adquiridos pelos dirigentes 

escolares, que dispõem de um recurso específico para diferentes finalidades – 
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papel, toner e suprimentos de higiene para as cantinas-, com o atendimento de 

prioridades. 

 

Em todas escolas visitadas, antes e depois da intervenção, não havia 

funcionário específico para a higienização das áreas de produção, sendo esta 

atividade desenvolvida pelos próprios manipuladores de alimentos 

(merendeiras), uma condição que coloca os alimentos em risco de 

contaminação química e biológica.  

 

Verificou-se, ainda, que após a capacitação houve melhoria em relação à 

sanitização dos utensílios e em relação à desinfecção das toalhas de prato, 

estas, porém, não eram trocadas a cada duas horas.  

 

Em estudo realizado por Silva, Germano e Germano (2003), com objetivo de 

avaliar as condições higiênico-sanitárias da preparação da merenda escolar, 

em unidades da rede estadual de São Paulo-SP, verificou-se que apenas 

37,5% dos estabelecimentos apresentavam boas condições de limpeza e 

conservação dos equipamentos e utensílios.  

 

3.2.5. Controle integrado de vetores e pragas urban as 

 

A qualidade e a segurança dos alimentos podem ser comprometidas quando 

da presença de vetores e pragas, que constituem veículos potenciais de 

microorganismos patogênicos e deterioradores, e podem também reduzir a 

vida útil dos produtos (NETO, 2003). De acordo com a RDC nº 216/2004 da 

ANVISA (BRASIL, 2004a), o controle integrado de vetores e pragas urbanas é 

um sistema que incorpora ações preventivas e corretivas destinadas a impedir 

a atração, o abrigo, o acesso e/ou a proliferação de vetores e pragas urbanas 

que comprometam a qualidade higiênico-sanitária do alimento.  
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De acordo com a classificação desse bloco (Tabela 1) verifica-se que não 

houve uma marcante melhoria. Seguindo esta tendência, os valores médios  de 

pontuação geral obtidos, inicial de 61,40 % e pós-intervenção de 86,36%, não 

registraram um desempenho com mudança significativa (p=0,061). O 

detalhamento dos itens avaliados nesse bloco é exibido na Tabela 2, onde se 

destacam melhorias relacionadas ao local de recepção dos gêneros, com 

presença maior de áreas reservadas, protegidas e limpas.  

 

Como informação adicional para esse bloco, salienta-se a grande queixa das 

merendeiras e gestores escolares e os freqüentes registros do serviço de 

Controle de Zoonoses do município de Salvador, quanto à infestação por 

roedores nas escolas públicas (BAHIA, 2007). Segundo Arruda (2002) e 

Giordano (1998), o surgimento de roedores em instalações alimentares é um 

problema de grande importância, em virtude de danos nas estruturas e 

instalações, além da contaminação dos alimentos, que ocorre em 

conseqüência da disponibilidade de abrigo, água e alimentos.  

 

Em relação à sistemática de desinsetização, constatou-se um aumento de 15% 

das escolas, com alcance de 85%, após a intervenção. Em 15% dos casos 

constatou-se a presença de moscas e mosquitos, quadro que é favorecido 

tanto pela presença de aberturas e falta de telas milimetradas, quanto pelo 

acúmulo de entulho nas áreas externas e insuficiência de lixeiras.  

 

De acordo com Neto (2003), o monitoramento do controle de pragas deve ser 

realizado por equipe treinada, com orientação sobre os equipamentos e 

produtos químicos necessários e registrados no Ministério da Saúde. A 

freqüência de desinsetização e desratização deve variar em função das 

condições locais avaliadas, sendo recomendada a periodicidade máxima 

semestral, com a contratação de empresas especializadas, atentando-se para 

a correção de atitudes que propiciam a atração e o abrigo das pragas.  
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3.2.6. Manejo de resíduos 

 

O cuidado dispensado aos resíduos em uma UAN é vital para o controle de 

pragas e da contaminação microbiana, itens intrinsecamente relacionados à 

segurança dos alimentos. O lixo deve ser removido quantas vezes necessárias, 

em recipiente apropriado e devidamente tampado; não deve ser retirado da 

área de produção pelo mesmo local que em que entram as matérias-primas e 

não deve ser levado em contra-fluxo nas áreas de pré-preparo e preparo dos 

alimentos, em razão do grande risco de contaminação (NETO, 2003). 

 

Na avaliação desse bloco (Tabela 1), evidencia-se um deslocamento de 

escolas das faixas insatisfatória e boa para a categoria regular. A pontuação 

média do bloco foi de 60,86% antes da intervenção e de 68,19% após, não 

sendo evidenciadas melhorias significativas. 

 

Apesar das ações de intervenção, em 75% e 85% das escolas persistiram 

problemas quanto à disponibilidade de recipientes para acondicionamento do 

lixo nas áreas externas e internas, respectivamente, e quanto ao atendimento 

de recomendações legais para estes coletores, incluindo: integridade, 

facilidade para higienização, disponibilidade de tampa com acionamento não 

manual e disposição de saco plástico. Paralelamente, observou-se em 15% 

dos casos que os resíduos não eram estocados em local isolado da área de 

produção e 25% dos recipientes não se encontravam em locais estratégicos, 

não existiam em quantidade e com capacidade suficientes. Nesse contexto, 

são evidenciadas condições que favorecem contaminação e a proliferação de 

pragas. 

 

Em contraste, o estudo realizado por Piragine (2005), em escolas estaduais em 

Curitiba-PR , constatou que em 57,5% das cantinas visitadas o lixo e os restos 

de alimentos eram mantidos em recipientes tampados, de fácil limpeza e 

transporte, devidamente identificados e higienizados constantemente, com a 
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utilização de sacos de lixo apropriados, embora as lixeiras não possuíssem 

acionamento automático.  

A RDC 216/04, da ANVISA/MS (BRASIL, 2004a), preconiza que o 

estabelecimento deve dispor de recipientes identificados e íntegros, de fácil 

higienização e de transporte, em número e capacidade suficientes para conter 

os resíduos. Os coletores utilizados para deposição de resíduos das áreas de 

preparação e armazenamento de alimentos devem ser dotados de tampas 

acionadas sem contato manual. Os resíduos devem ser freqüentemente 

coletados e estocados em local fechado e isolado da área de preparação e 

armazenamento dos alimentos, de forma a evitar focos de contaminação e 

atração de vetores e pragas urbanas.  

 

3.2.7. Manipuladores 

 

Em uma UAN, os manipuladores podem representar uma considerável fonte de 

disseminação de microrganismos, seja a partir de seu próprio organismo, 

quando acometido por alguma enfermidade ou carreando naturalmente 

algumas bactérias na pele e mucosas, ou quando executam procedimentos 

inadequados, como a manipulação e acondicionamento incorretos dos 

alimentos (PRAXEDES, 2003). 

 

Nesse contexto, para garantir a qualidade higiênico-sanitária dos alimentos 

ferramentas têm sido utilizadas, como as Boas Práticas de Fabricação (BPF) e 

o Sistema de Análise de Perigos e Pontos Críticos de Controle (APPCC), 

requerendo quadro operacional qualificado por meio de programas continuados 

de educação em saúde, com vistas à promoção da higiene, da saúde e da 

segurança alimentar (ZACCARELLI, COELHO e SILVA, 2000). 

 

De acordo com os resultados registrados para este bloco (Tabela 1) foi 

considerável a superioridade da classificação após a intervenção. A pontuação 

média do bloco antes da intervenção era de 48,22% e após de 61,90%, 

verificando-se o registro de diferença significativa (p= 0,035), fato que se atribui 
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principalmente aos desdobramentos decorrentes da capacitação e do 

acompanhamento pós-capacitação, quando foram reforçados princípios de 

higiene para manipuladores. Entre os demais aspectos que contribuíram para o 

melhoramento, podem ser ressaltados os cuidados com a higiene das mãos e 

não utilização de maquiagem. 

 

Considera-se, entretanto, que ainda são demandados esforços com o propósito 

de regularizar a realização dos exames periódicos de saúde e possibilitar o 

afastamento dos manipuladores em caso de doenças. Outros itens que se 

mantiveram em não atendimento, quanto aos requisitos de higiene, 

compreenderam: o uso dos adornos durante a manipulação dos alimentos, a 

inadequada limpeza e conservação dos uniformes, o não uso de sapatos 

fechados, a ausência de luvas para manipulação de alimentos prontos e o livre 

acesso de pessoas estranhas ao serviço. Nesse sentido, salienta-se que 

alguns dos itens não dependiam dos manipuladores, mas do aprovisionamento 

e da decisão pelos gestores escolares ou ainda em nível central, pela SEC.  

 

Em estudo realizado em Curitiba-PR, na rede estadual de ensino, foi 

identificado que apenas 20% das merendeiras mostravam boa apresentação, 

asseio corporal, mãos limpas e unhas curtas, não utilizavam adornos no local 

de trabalho e 55% realizavam a secagem das mãos de forma adequada. Neste 

mesmo estudo, verificou-se que 55% das merendeiras estavam em 

conformidade em relação ao uso do uniforme e ao seu estado de conservação 

(PIRAGINE, 2005).   

 

3.2.8. Preparação dos alimentos 

A adoção de técnicas corretas de manipulação dos alimentos e a 

conscientização dos profissionais envolvidos são fundamentais como medidas 

de controle das Doenças Veiculadas por Alimentos (DVA), principalmente nos 

estabelecimentos que fornecem refeições coletivas. Nesse sentido, a detecção 

e a rápida correção de falhas no processamento dos alimentos, bem como a 
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adoção de medidas preventivas, são as principais estratégias para o controle 

de qualidade dos alimentos (ALMEIDA et al., 1995; FENDLER, DOLAN & 

WILLIAMS,1998; GÓES et al., 2001; FAÇANHA et  al., 2003; OLIVEIRA et  al., 

2003; CARDOZO et  al., 2004). 

 

Como se nota na Tabela 1, houve um progresso expressivo das unidades em 

relação aos aspectos referentes ao pré-preparo e preparo dos alimentos, o que 

resultou no registro de diferença significativa (p=0,000) na comparação das 

médias do primeiro (39,65%) e segundo (54,45%) momentos de avaliação. 

 

Entre os itens investigados que apresentaram melhorias, destaca-se o aumento 

na proporção de casos nos seguintes itens: lavagem das embalagens antes da 

abertura (90%), higienização de alimentos crus pelo uso de cloro (65%), 

descongelamento de carnes, aves e pescados em condição de segurança -

passaram fazer na geladeira ou intervalo próximo ao que seria utilizado (70%) 

e a dessalga em água fervente (95%); paralelamente, ocorreu redução dos 

casos de exposição dos alimentos à temperatura ambiente por mais de 30 

minutos (15%). 

 

Como elementos de avaliação negativa, foram identificados: o armazenamento 

de sobras em recipientes e locais inadequados (95%), a falta de identificação 

do prazo de validade nas sobras (95%), a manutenção de sobras de alimentos 

enlatados na própria embalagem (10%), a conservação dos alimentos sob frio, 

dentro das temperaturas requeridas (65%), carnes salgadas não eram  

mantidas sob refrigeração (30%), a falta de equipamentos para manter os 

alimentos aquecidos (95%). 

 

Para Santos (1999), os alimentos devem ser mantidos fora da zona de perigo, 

que varia de 5°C e 65°C. Assim, é importante que a temperatura esteja abaixo 

ou acima desta faixa. Entre pré-preparo e o preparo de alimentos, o tempo de 

manipulação de produtos perecíveis em temperatura ambiente não deve 

exceder a 30 minutos, e a 2 horas em área climatizada entre 12º C e 18º C. 
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Entretanto, trabalho realizado por Chesca et al. (2000) também reporta que a 

maioria dos manipuladores dos estabelecimentos que produzem refeições 

demandam orientação técnica sobre boas práticas e uso adequado de 

temperaturas, como observado na presente investigação. 

 

De acordo Silva Jr. (2002), estabelecimentos de refeições coletivas são 

responsáveis por significativa parcela dos surtos de DVA e a combinação de 

parâmetros do binômio tempo-temperatura representa uma ferramenta 

altamente eficaz para reduzir, eliminar ou controlar microorganismos, nas 

diferentes etapas do processo produtivo.  

 

3.2.9. Exposição dos Alimentos 

Como se nota na Tabela 1, houve um progresso discreto das unidades em 

relação aos aspectos relativos à exposição do alimento. Em relação a 

pontuação média do bloco, registrou-se diferença significativa (p=0,04) na 

comparação entre o primeiro (48,71%) e o segundo (59,99%) momentos de 

avaliação. 

 

Neste bloco merece destaque, tanto na fase do diagnóstico como na pós-

intervenção, a ausência de refeitórios em 75% das unidades, uma vez que 

mudanças dessa natureza dependiam de maiores investimentos. Em geral, a 

merenda era consumida pelos alunos no pátio, em 85% das escolas, e na sala 

de aula em 5% delas; no primeiro caso, chama-se a atenção para os riscos de 

exposição dos alimentos, pois nestes locais não havia mesas nem cadeiras e 

muitas vezes os alimentos e utensílios eram utilizados como alvo de 

brincadeiras pelos estudantes.  

 

Os progressos identificados, relacionaram-se à adoção de práticas de anti-

sepsia das mãos (80%) e à limpeza e organização do local de consumo da 

merenda (45%), sendo o último um quadro que continua necessitando de 

melhorias.   
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 Por outro lado, práticas incorretas quanto ao reaquecimento e ao descarte de 

sobras estiveram presentes em 35% e 65% dos casos, respectivamente, na 

avaliação pós-intervenção, embora esses percentuais fossem inferiores 

aqueles observados na etapa do diagnóstico.  

 

Em estudo realizado em Curitiba-PR, nas escolas estaduais, foi identificado 

que após o preparo da merenda 57,5% (vinte e três escolas) das escolas 

realizavam a distribuição em tempo adequado não deixando o alimento à 

espera em temperatura ambiente. Quando há ocorrência de sobras de 

alimentos, 60% (vinte e quatro escolas) das escolas estocam adequadamente 

os alimentos em recipientes fechados e sob refrigeração, porém em nenhuma 

das escolas o reaquecimento é realizado com auxílio do controle de 

temperatura (PIRAGINE, 2005).  

 

3.3. Análise Microbiológica da Água 

A qualidade da água de abastecimento público é de grande importância para a 

saúde da população, pois ela pode ser um importante veículo de doenças de 

natureza infecciosa e química.  No preparo da alimentação escolar, a água 

deve atender aos padrões de potabilidade, a fim de evitar prejuízos à saúde 

dos estudantes, uma vez que as doenças de veiculação hídrica são 

extremamente prejudiciais ao desenvolvimento da população infantil 

(PINHEIRO et al, 2007). 

 

De acordo com os resultados obtidos, evidenciou-se a não conformidade com a 

legislação para parte expressiva das unidades escolares, tanto na fase de 

diagnóstico e quanto após a intervenção, conforme ilustra a Figura 4. 

 

Os valores em desacordo com a legislação variaram de 2,2 a > 23 NMP/100 

mL  para coliformes totais e termotolerantes, nas duas fases da investigação, 

entretanto observou-se um leve aumento no percentual de unidades não-
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conformes, na segunda fase,  ainda que esta diferença não tivesse significado 

estatístico. 
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Figura 05. Distribuição das escolas (%) quanto à qualidade microbiológica da 

água de abastecimento utilizada, segundo parâmetros 

estabelecidos pela Portaria 518/2004 (BRASIL, 2004a), nas fases 

de diagnóstico e após intervenção. 

 

Pela observação dos resultados, avalia-se que a contaminação da água pode 

ter ocorrido em virtude de falhas no tratamento e na distribuição pelo sistema 

de abastecimento, ou a partir de contaminação no ambiente dos 

estabelecimentos escolares, incluindo os reservatórios e o sistema de 

distribuição.  
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Nesse sentido, tendo em vista que os resultados do check-list apontam 

melhorias referentes à limpeza periódica dos reservatórios e aos registros de 

potabilidade da água, tornam-se questionáveis os procedimentos de limpeza 

referidos, assim como podem ser hipotetizados problemas de fechamento e 

vedação dos tanques, que possibilitavam a exposição da água a novas 

contaminações.  

 

Em estudo realizado no município de São Paulo-SP, com objetivo de avaliar a 

qualidade microbiológica da água nos cavaletes e pós-cavalete da rede pública 

escolar, durante o segundo semestre de 2004, com 56 amostragens em 28 

escolas, sendo 28 do cavalete e 28 no ponto de consumo, identificou-se que 

das 28 amostras no cavalete das escolas, 3,57% apresentaram coliformes 

totais e E. coli, enquanto que no ponto de consumo 21,42% apresentaram 

coliformes totais e 14,28%, E. coli. A avaliação das caixas d água mostrou que 

57,14% do total estavam insatisfatórias em relação à higiene e conservação 

(SOTO et al, 2005). 

 

3.4. Análise Microbiológica dos Alimentos  Prontos para o Consumo  

 

Os resultados referentes às análises microbiológicas são descritos na Tabela 3. 

Como se evidencia, a qualidade microbiológica dos alimentos prontos para 

consumo melhorou em relação à contagem de bactérias aeróbias mesófilas e 

anaeróbias facultativas e coliformes termotolerantes, porém piorou para 

Staphylococcus coagulase positiva. 

 

Tabela 3. Classificação das amostras de alimentos prontos para o consumo, 

produzidos nas escolas, na fase do diagnóstico e pós–intervenção, 

quanto aos resultados das análises microbiológicas. 
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Diagnóstico 
 

Satisfatório 

Diagnóstico 
 

Insatisfatório 

Após intervenção 
 

Satisfatório 

Após intervenção 
 

Insatisfatório 

 
Descrição 

 
n 

 
% 
 

 
n 

 
% 
 

 
n 

 
% 
 

 
n 

 
% 
 

Bactérias aeróbias 
mesófilas 
 

18 90 02 10 20 100 0 0 

Coliformes 

termotolerantes 

14 70 06 30 15 75 05 25 

Staphylococcus 

coagulase positiva 

17 85 03 15 13 65 07 35 

 

Apesar de não haver padrões para microrganismos aeróbios mesófilos na 

legislação brasileira, referências técnicas preconizam contagens inferiores a 

105 UFC/g ou mL de produto pronto para o consumo (ALMEIDA et al., 1995). O 

resultado para este item foi de 100% satisfatório após a intervenção. 

 

Os alimentos envolvidos com a contaminação de coliformes termotolerantes na 

fase do diagnóstico foram: feijão tropeiro com arroz, mingau de milho, arroz 

doce e sopa; na fase pós-intervenção foram: sopa de frango com legumes, 

arroz doce, arroz com almôndegas,mingau de milho,  leite caramelizado.  

 

Microrganismos coliformes, por indicarem contaminação a partir de microbiota 

entérica, sinalizam para riscos potenciais de patógenos que apresentam maior 

virulência como Escherichia coli, Salmomella spp, Shigella spp, Campylobacter 

spp, entre outros, apontando para a necessidade da adoção de medida 

corretivas. 

 

De acordo com Germano e Germano (2001) a bactéria Staphylococcus aureus 

é uma das mais freqüentes causadoras de surtos de toxinfecção, visto ser 

habitante usual de pele e do trato respiratório superior do homem, e estes 

estarem em contato com os alimentos nas suas mais diversas etapas de 

preparação.  Pelos resultados, constatou-se a presença de Staphylococcus 

coagulase positiva em 65% das amostras de alimentos analisadas, pós-



 

 

 

119  

intervenção, indicando falhas nas práticas de manipulação.  Nessa etapa, os 

alimentos contaminados por Staphylococcus coagulase positiva incluíram 

sucos de cajá e de umbu, sopa de frango com legumes, arroz com 

almôndegas, arroz doce, mungunzá e mingau de milho, sendo a maior parte 

processado termicamente, o que revela condição de contaminação pós-

processamento. 
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4.0 Conclusões 

 

Avaliar o impacto de ações de intervenção para a produção de alimentos 

seguros, em escolas estaduais atendidas pelo PNAE, em Salvador–BA, foi o 

propósito desse trabalho. Pelos resultados obtidos, conclui-se que: 

 

• De acordo com a classificação global das condições higiênico-sanitárias 

das escolas, verificou-se uma marcante melhoria, cujos valores médios 

de pontuação geral obtidos, antes e pós-intervenção, registraram um 

desempenho com mudança estatisticamente significativa;  

 

• Em todos os blocos de avaliação que exigiam um investimento 

financeiro, como edificações, instalações e equipamentos, higienização, 

controle integrado de pragas não foram evidenciadas melhorias 

significativas pós-intervenção; 

 

• Grande parte dos itens que se relacionavam mais diretamente às 

merendeiras, incluindo matéria-prima, ingredientes e embalagens, 

manipuladores de alimentos e preparação de alimentos tiveram um 

resultado favorável, o que demonstra a importância da capacitação para 

o controle do alimento seguro; 

 

• Em relação à qualidade da água, verificou-se a manutenção do índice de 

não conformidade quanto aos padrões microbiológicos, o que configura 

o não atendimento a um dos principais requisitos das Boas Práticas de 

Fabricação; 

 

• Em relação à qualidade microbiológica dos alimentos prontos para 

consumo, foi evidenciado que houve melhoria pós-intervenção em 

relação à contagem de bactérias mesófilas e coliformes termotolerantes, 

contudo registraram-se resultados ainda insatisfatórios quanto à 

presença de Staphylococcus coagulase positiva; 
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• O acompanhamento in loco após a capacitação foi importante para 

identificar falhas na operacionalização e orientar correções, o que ratifica 

a necessidade do nutricionista e do técnico em nutrição nas cantinas, 

com vistas a consolidar o processo de supervisão das áreas e controlar  

processos; 

 

• Verifica-se ainda a necessidade de investir em ações de orientação para 

os gestores escolares, assim como reforçar responsabilidades 

assumidas pelos gestores públicos, de modo a aumentar o alcance dos 

objetivos estabelecidos para o PNAE.  

 

O estudo evidencia o valor das ações de intervenção e a sua contribuição para 

a melhoria da segurança na produção da alimentação escolar, entretanto, 

como todo processo, deve ser permanente e buscar melhorias contínuas. 

Adicionalmente, uma vez que este trabalho se deu no âmbito da pesquisa, 

confirma-se a sua viabilidade em campo e orienta-se a sua condução, de forma 

autônoma e integrada pelas entidades executoras do PNAE.    
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Apêndice 1.  Folder- I Seminário: Saúde e Alimentação do Escolar  
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Apêndice 2.  Formulário utilizado durante o acompanhamento in loco  
 
 

 
Formulário de Visita às Escolas Estaduais após a Formação em 

Alimentação Saudável e Segura na Escola 
 

 
Qual o nome da escola que você trabalha? 
_______________________________________________________________ 
 
O manipulador 
 
O está devidamente uniformizado (uniforme, touca, avental, sapato fechado) ? 

(   )  Sim               (   ) Não 
 
Caso o manipulador não esteja com uniforme ele utiliza uma roupa exclusiva 
para preparar a merenda?  

(   )  Sim               (   ) Não 
 

 
Caso o manipulador não esteja completamente uniformizado quais os itens que 
que ele utiliza? 
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________ 
 
O uniforme está limpo ? 

(   )  Sim               (   ) Não 
 
 
O manipulador usa adornos? 
 
  (   )  Sim               (   ) Não 
 
Quais? 
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________ 
 
O manipulador encontra-se com unhas grandes e pintadas? 
  (   )  Sim               (   ) Não 
 
O manipulador higieniza as mãos durante a manipulação dos alimentos? 
  (   )  Sim               (   ) Não 
 
 
O manipulador higieniza as mãos durante troca de atividades? 
  (   )  Sim               (   ) Não 
 
Existe pia específica para a higienização das mãos? 
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(   )  Sim               (   ) Não 
 
Existe sanitário específico para o manipulador de alimentos? 

(   )  Sim               (   ) Não 
 

Caso não exista banheiro específico qual o sanitário que o manipulador utiliza? 
_______________________________________________________________ 
 
 
Higiene do trabalho 
 
Na escola que você trabalha possui todos os materiais de limpeza necessários 
para desenvolver o seu trabalho? 

(   )  Sim               (   ) Não 
 

Quais os materiais que faltam? 
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________ 
 
Qual o produto que é utilizado para a higiene das mãos? 
_______________________________________________________________ 
 
É realizada a reposição de panos de chão, vassouras, rodos, esfregões, 
escovas? 

(   )  Sim               (   ) Não 
 
 

Qual a freqüência de reposição de panos de chão, vassouras, rodos, 
esfregões, escovas? 
_______________________________________________________________ 
 
Existe área específica para guardar os materiais de limpeza?  

(   )  Sim               (   ) Não 
 

 Existe área especifica para higienização de vassouras, panos, baldes? 
(   )  Sim               (   ) Não 

 
 
Existe área específica para guardar os seus pertences?  

(   )  Sim               (   ) Não 
 
Caso não exista onde eles são guardados? 
Higiene de utensílios 
 
 
Existe local apropriado para  higienização dos utensílios? 

(   )  Sim               (   ) Não 
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O local para higienização dos utensílios é isolado das áreas de recepção, 
armazenamento e processamento dos alimentos? 

(   )  Sim               (   ) Não 
 
A higienização dos utensílios é feita de maneira adequada (utilizando a diluição 
e tempo necessários para a sanitização)? 

(   )  Sim               (   ) Não 
 
Os equipamentos são devidamente higienizados? 

(   )  Sim               (   ) Não 
 
Caso não seja quais as falhas encontradas? 
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________ 
 
Os utensílios e equipamentos estão armazenados e dispostos de forma 
apropriada e protegidos de contaminação? 

(   )  Sim               (   ) Não 
 
 
 
Recebimento 
 
Durante o recebimento os gêneros alimentícios são conferidos de acordo com 
o pedido em relação a quantidade do produto?  

(   )  Sim               (   ) Não 
 
Durante o recebimento os gêneros alimentícios são conferidos de acordo com 
suas características normais (cor, odor,consistência e aspectos sem 
alteração)?  

(   )  Sim               (   ) Não 
 
Durante o recebimento os gêneros alimentícios são observados: a data de 
validade e fabricação, limpeza das embalagens, rótulo com nome e 
composição do produto? 

 (   )  Sim               (   ) Não 
 
 
 

Durante o recebimento os gêneros alimentícios são recebidos sob temperatora 
de refrigeração e /ou congelamento? 

 (   )  Sim               (   ) Não 
 
 

Armazenamento 
 
Os produtos são sanitizados antes de serem armazenados? 

(   )  Sim               (   ) Não 
 



 

 

 

132  

Os alimentos perecíveis são mantidos à temperatura de congelamento (- 18° C 
a -20º C) , ou de refrigeração (2° C a 8° C) ou aci ma de 65° C para alimentos 
quentes ou de acordo com o rótulo ou a especificação do produto?  

(   )  Sim               (   ) Não 
 

Os alimentos perecíveis são separados por tipo ou grupo, isolados de material 
estranho, estragado ou tóxico?  

(   )  Sim               (   ) Não 
  
Os alimentos são armazenados sobre estrados ou prateleiras? 

(   )  Sim               (   ) Não 
 
O espaçamento dos estrados e prateleiras entre o chão e a parede são 
adequados  possibilitando a circulação de ar e facilidade na higienização? 

(   )  Sim               (   ) Não 
 

O local destinado para guardar os gêneros alimentícios é limpo? 
(   )  Sim               (   ) Não 

 
Os materiais descartáveis (copo, guardanapo, etc) são armazenados isolados 
dos gêneros alimentícios e do material de limpeza? 

(   )  Sim               (   ) Não 
 
 
As substâncias perigosas (inseticidas, veneno) e produtos de limpeza 
identificados e armazenados de forma a evitar a contaminação química? 

(   )  Sim               (   ) Não 
 
 
As embalagens estão íntegras com identificação visível (nome do produto, 
fabricante, endereço,número de registro, prazo de validade e ingredientes?        

(   )  Sim               (   ) Não 
 

Existe etiqueta de identificação, constando data de preparo, nos alimentos pré 
–preparados?        

(   )  Sim               (   ) Não 
 
Merendeira e Diretores: 
 
A quantidade para o preparo da refeição, fornecida pelo diretor, é suficiente 
para o preparo das refeições? 

(   )  Sim               (   ) Não 
 
Existe uma ficha de preparo das refeições (com receita e quantidade a ser 
utilizada para o número de alunos)? 

(   )  Sim               (   ) Não 
 
Como foi a comunicação com os diretores após o treinamento?Teve alguma 
melhoria? 
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_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________ 
Qual (is) os item(s) que você considera difícil para serem modificados? 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
Qual os item (s) que você considera fácil para serem modificados? 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
 
Destino dos resíduos: 
 
O lixo é acondicionado em recipientes tampados, limpos e higienizados?   

(   )  Sim               (   ) Não 
     
O fluxo de descarte do lixo ocorre sem cruzamento com o fluxo de alimentos?   

(   )  Sim               (   ) Não 
 

Existe depósito para a coleta de lixo? acondicionado para acoleta de 
adequadamente para a coleta, mantido em local limpo e desinfectado?   

(   )  Sim               (   ) Não 
  

O lixo para coleta é acondicionado  em local limpo e desinfectado?   
(   )  Sim               (   ) Não 
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Apêndice 3 . Check-list aplicado durante a fase do diagnóstico e pós -
capacitação    
 
 
 

 
            Apoio à Produção de Alimentos Seguros e m Escolas Públicas Atendidas pelo 

Programa Nacional de Alimentação Escolar, em Salvad or-BA - Formulário de Inspeção  
 

1.Identificação 

1.1Nome da Escola: ___________________________________________________________ 

 
 

Nome [_______] 
1.2 Endereço: ________________________________________________________________ 
1.3 Telefone: _________________________________________________________________ 

Bairro[_______] 
Tel [_________] 

1.4 Nome do responsável (Diretor): __________________________________________________ Resp[________] 
1.5 Nome do entrevistado: _______________________________________________________ 
1.6 Função do entrevistado: ______________________________________________________ 

Entre[________] 
Fun[_________] 

1.7 Número total de alunos por turno: 
 Mat:_______       Vesp:________     Not:________ 
 
1.8 Número de merendas servidas por turno:  
Mat:________    Vesp:________      Not:_______ 

Almat [_______] 
Alvesp [______] 
Alnot [_______] 
Mermat [_____] 
Mervesp [____] 
Mernot [______] 

1.9 Número de funcionários da cantina por turno:  
Mat:________    Vesp:________      Not:_______  
 
1.10 Tempo de serviço de cada funcionário:  
Mat:________    Vesp:________      Not:_______  

Funmat [_|_] 
Funvesp  [_|_] 
Funnot [_|_] 

Tempmat [_|_] 
Tempvesp [_|_] 
Tempnot [_|_] 

1.11 O sistema de produção é descentralizado:                                                            (1) Sim   (2) Não                                    Descentr [_|_] 
2. Edificação, Instalações, Equipamentos, Móveis e Utensílios  

2.1 Acesso a área de produção é independente:                                                           (1) Sim   (2) Não Aceinde [_|_] 
Área externa: 

2.2 Livre de objetos em desuso ou estranhos ao ambiente                                           (1) Sim   (2) Não 
2.3 Livre de animais no pátio e na vizinhança                                                                (1) Sim   (2) Não 
2.4 Ausência de depósitos de lixo e/ou água estagnada                                               (1) Sim   (2) Não  

 
Livreob1 [_|_] 
Livrean1 [_|_] 
Auslix1 [_|_] 

Área interna: 

2.5 Livre de objetos em desuso ou estranhos ao ambiente                                           (1) Sim   (2) Não 
2.6 Livre de animais                                                                                                        (1) Sim  (2) Não 
2.7 Ausência de depósitos de lixo e/ou água estagnada                                                (1) Sim  (2) Não 

 
Livreob2 [_|_] 
Livrean2 [_|_] 
Auslix2 [_|_] 

2.8 Divisórias ou espaços distintos para preparo dos alimentos:                                   (1) Sim   (2) Não   Divpreal [_|_] 
Etapas de preparo dispostas de forma a possibilitar: 

2.9 Fluxo ordenado/linear:                                                                                              (1) Sim   (2) Não           
2.10 Limpeza e desinfecção:                                                                                          (1) Sim   (2) Não 

 
Fluxrde1 [_|_] 
Limpdes1 [_|_] 

Equipamentos dispostos de forma a possibilitar: 

2.11 Fluxo ordenado/ linear:                                                                                           (1) Sim   (2) Não    
2.12 Operações de Manutenção:                                                                                   (1) Sim   (2) Não  
2.13 Limpeza e desinfecção:                                                                                          (1) Sim   (2) Não 

 
Fluxrde2 [_|_] 
Opemanu [_|_] 
Limpdes2 [_|_] 

Instalações Físicas (Área de Preparo):  

UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA 

ESCOLA DE NUTRIÇÃO 

FACULDADE DE FARMÁCIA 

N° de Cadastro:  _______ 
Data:  ___/___/___ 
Entrevistador: _____________ 
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Teto: 
2.14 Revestimento liso, impermeável e lavável:                                                            (1) Sim   (2) Não 
2.15 Em bom estado de conservação (íntegro, sem goteiras, etc):                               (1) Sim   (2) Não  

Revest1 [_|_] 
Conser1 [_|_] 

Piso: 
2.16 Revestimento liso, impermeável e lavável:                                                            (1) Sim   (2) Não 
2.17 Em bom estado de conservação (íntegro, sem rachaduras, etc):                          (1) Sim   (2) Não   

Revest2[_|_] 
Conser2 [_|_] 

Parede/Divisória: 
2.18 Revestimento liso, impermeável e lavável:                                                            (1) Sim   (2) Não 
2.19 Em bom estado de conservação (íntegro, sem rachaduras, etc):                          (1) Sim   (2) Não   

Revest3 [_|_] 
Conser3 [_|_] 

2.20 Presença de portas:                                                                                               (1) Sim   (2) Não 
Se sim: 2.21 Ajustadas ao batente:                                                                   (1) Sim  (2) Não (3) NSA 
             2.22 Fechamento automático:                                                              (1) Sim  (2) Não (3) NSA 
             2.23 Presença de tela milimetrada:                                                      (1) Sim  (2) Não (3) NSA 
                      2.23.1 Se sim, é removível:                                                         (1) Sim  (2) Não (3) NSA 

Porta1 [_|_] 
Ajustba1 [_|_] 
Fechau1 [_|_] 
Prestel1 [_|_] 
Removi1 [_|_] 

2.24 Presença de janelas:                                                                                              (1) Sim   (2) Não 
Se sim: 2.25 Ajustadas ao batente:                                                                   (1) Sim  (2) Não (3) NSA 
             2.26 Fechamento automático:                                                              (1) Sim  (2) Não (3) NSA 
             2.27 Presença de tela milimetrada:                                                      (1) Sim  (2) Não (3) NSA 
                      2.27.1 Se sim, é removível:                                                         (1) Sim  (2) Não (3) NSA  

Janela1 [_|_] 
Ajustba2 [_|_] 
Fechau2 [_|_] 
Prestel2 [_|_] 
Removi2 [_|_] 

2.28 Presença de aberturas:                                                                                          (1) Sim   (2) Não  
Se sim: 2.29 Contém proteção eficiente (tela milimetrada, vidro, etc):             (1) Sim  (2) Não (3) NSA 

Abertur1 [_|_] 
Proteçã1 [_|_] 

Instalações Elétricas (Área de preparo) 

2.30 Iluminação disposta de modo adequado e em quantidade suficiente para visualizar as 
atividades:                                                                                                                    (1) Sim     (2) Não 
2.31 Proteção para luminárias:                                                                                     (1) Sim    (2) Não     
2.32 Fiação embutida em tubos:                                                                                   (1) Sim    (2) Não 

 
Ilumade1 [_|_] 
Protlum1 [_|_] 
Fiatubo1 [_|_] 

Ventilação 

2.33 Natural:                                                                                                                   (1) Sim   (2) Não  
2.34 Ventiladores:                                                                                                           (1) Sim   (2) Não  
 
2.35 Se ventiladores, a limpeza e manutenção é periódica:                            (1) Sim  (2) Não  (3) NSA 

 
Natura1 [_|_] 
Ventila1 [_|_] 

 
Limperi1 [_|_] 

2.36 Presença de área de armazenamento:                                                                  (1) Sim   (2) Não  Armazena [_|_] 
Instalações Físicas ( Se área de Armazenamento): 

Teto: 
2.37 Revestimento liso, impermeável e lavável:                                                (1) Sim  (2) Não (3) NSA  
2.38 Em bom estado de conservação (íntegro, sem goteiras, etc):                  (1) Sim  (2) Não (3) NSA  

 
Revlila1 [_|_] 
Conser4 [_|_] 

Piso: 
2.39 Revestimento liso, impermeável e lavável:                                                (1) Sim  (2) Não (3) NSA  
2.40 Em bom estado de conservação (íntegro, sem rachaduras, etc):             (1) Sim  (2) Não (3) NSA  

Revlila2 [_|_] 
Conser5 [_|_] 

Parede: 
2.41 Revestimento liso, impermeável e lavável:                                                (1) Sim  (2) Não (3) NSA  
2.42 Em bom estado de conservação (íntegro, sem rachaduras, etc):             (1) Sim  (2) Não (3) NSA  

Revlila3 [_|_] 
Conser6 [_|_] 

2.43 Presença de portas:                                                                                   (1) Sim  (2) Não (3) NSA  
Se sim: 2.44 Ajustadas ao batente:                                                                   (1) Sim  (2) Não (3) NSA  
             2.45 Fechamento automático:                                                              (1) Sim  (2) Não (3) NSA  
             2.46 Presença de tela milimetrada:                                                      (1) Sim  (2) Não (3) NSA  
                      2.46.1 Se sim, é removível:                                                         (1) Sim  (2) Não (3) NSA  

Porta2 [_|_] 
Ajustba3 [_|_] 
Fechau3 [_|_] 
Prestel3 [_|_] 
Removi3 [_|_] 

2.47 Presença de janelas:                                                                                 (1) Sim  (2) Não (3) NSA  
Se sim: 2.48 Ajustadas ao batente:                                                                   (1) Sim  (2) Não (3) NSA  
             2.49 Fechamento automático:                                                              (1) Sim  (2) Não (3) NSA  
             2.50 Presença de tela milimetrada:                                                      (1) Sim  (2) Não (3) NSA  
                      2.50.1 Se sim, é removível:                                                         (1) Sim  (2) Não (3) NSA  

Janela2 [_|_] 
Ajustba4 [_|_] 
Fechau4 [_|_] 
Prestel4 [_|_] 
Removi4 [_|_] 

2.51 Presença de aberturas:                                                                             (1) Sim  (2) Não (3) NSA   
2.52 Se sim, contém proteção eficiente (tela milimetrada, vidro, etc):              (1) Sim  (2) Não (3) NSA      

Abertur2 [_|_] 
Proteçã2 [_|_] 

Instalações Elétricas (Se área de armazenamento)  
Ilumade2 [_|_] 



 

 

 

136  

2.53 Iluminação disposta de modo adequado e em quantidade suficiente para visualizar as 
atividades:                                                                                                          (1) Sim  (2) Não (3) NSA  
2.54 Proteção para luminárias:                                                                          (1) Sim  (2) Não (3) NSA  
2.55 Fiação embutida em tubos:                                                                       (1) Sim  (2) Não (3) NSA   

Protlum2 [_|_] 
Fiatubo2 [_|_] 

Ventilação 

2.56 Natural:                                                                                                      (1) Sim  (2) Não (3) NSA  
2.57 Ventiladores:                                                                                              (1) Sim  (2) Não (3) NSA  
 
2.58 Se ventiladores, a limpeza e manutenção é periódica:                              (1) Sim (2) Não (3) NSA  

 
Natural2 [_|_] 
Ventila2 [_|_] 

 
Limperi2 [_|_] 

Equipamentos: 

2.59 Resistentes:                                                                                             (1) Sim   (2) Não  (3) NSA                        
2.60 Conservados/ Livre de imperfeições:                                                      (1) Sim   (2) Não  (3) NSA 
2.61 Fácil limpeza e higienização:                                                                    (1)Sim   (2) Não  (3) NSA                     
2.62 Superfície lisa:                                                                                          (1) Sim  (2) Não  (3) NSA                     
2.63 Manutenção periódica:                                                                             (1) Sim  (2) Não  (3) NSA 

2.64 Presença de frezeres e refrigeradores:                                                                   (1) Sim  (2) Não  
       2.65 Se sim, com vedação adequada:                                                      (1) Sim  (2) Não  (3) NSA 
   
2.66 Presença de gotejamento ou condensação de água sobre os alimentos: (1) Sim (2) Não (3) NSA 

 
Resiste1 [_|_] 
Conserv1 [_|_] 
Limphi1 [_|_] 
Supelis1 [_|_] 
Manuperi [_|_] 

 
Frezeres [_|_] 
Vedadeq [_|_] 

 
Gotcond [_|_] 

Móveis 

2.69 Resistentes:                                                                                              (1) Sim  (2) Não  (3) NSA 
2.70 Conservados/Livre de imperfeições:                                                        (1) Sim  (2) Não  (3) NSA 
2.71 Fácil limpeza:                                                                                            (1) Sim  (2) Não  (3) NSA 
2.72 Superfície lisa:                                                                                          (1) Sim  (2) Não  (3) NSA 

 
Resiste2 [_|_] 
Conserv2 [_|_] 
Facilimp [_|_] 
Supelis2 [_|_] 

Utensílios 

2.73 Armazenados em local apropriado de forma ordenada e protegida:                      (1) Sim  (2) Não 
2.74 Resistentes:                                                                                                             (1) Sim  (2) Não                           
2.75 Conservados/ Livre de imperfeições:                                                                      (1) Sim  (2) Não                        
2.76 Fácil limpeza e higienização :                                                                                  (1) Sim  (2) Não                        
2.77 Superfície lisa:                                                                                                         (1) Sim  (2) Não 

 
Armazen2 [_|_] 
Resiste3 [_|_] 
Conserv3 [_|_] 
Limpihi3 [_|_] 
Supelis3 [_|_] 

Abastecimento de Água 

Tipo de água usada para na produção dos alimentos: 2.78 Poço:                                 (1) Sim  (2) Não 

                                                                                      2.79 Encanada:                         (1) Sim  (2) Não 

                                                                                      2.80 Chuva:                               (1) Sim  (2) Não 

                                                                                      2.81 Outro:____________________ 

 
Poço [_|_] 

Encanada [_|_] 
Chuva [_|_] 

Outro[_______] 

2.82 O fornecimento de água é regular:                                                                          (1) Sim  (2) Não  Foragreg [_|_] 

2.83 A água utilizada é tratada e avaliada:                                                                     (1) Sim  (2) Não 
         2.84 Se sim, há informações/registro quanto à potabilidade:                                 (1) Sim  (2) Não  

Aguatrat [_|_] 
Registro [_|_] 

Reservatório de água: 

2.85 Revestimento adequado:                                                                                        (1) Sim   (2) Não 
2.86 Presença de tampa:                                                                                                (1) Sim  (2) Não 
2.87 É higienizado no período máximo de 6 meses:                                                       (1) Sim  (2) Não 

 
Reveadeq [_|_] 

Tampa [_|_] 
Higieniz [_|_] 

Disponibilidade de: 2.88 Água corrente (torneiras):                                                       (1) Sim   (2) Não 
                                2.89 Rede de esgoto ou fossa:                                                       (1) Sim   (2) Não  
                                2.90 Ralos e grelhas com tampas:                                                 (1) Sim   (2) Não 

2.91 Presença de caixa de gordura:                                                                               (1) Sim   (2) Não 
       Se sim: 2.92  com volume suficiente:                                                         (1) Sim  (2) Não (3) NSA 
                    2.93 Fora da área de preparo e armazenamento de alimentos:   (1) Sim  (2) Não (3) NSA 

Torneira [_|_] 
Esgoto [_|_] 

Ralotam [_|_] 
Caxgorsu [_|_] 
Volusufi [_|_] 
Forarea [_|_] 

Instalações Sanitárias 

2.94 Próprias para o serviço:                                                                                          (1) Sim   (2) Não  
2.95 Sem comunicação com a área de preparo e armazenamento de alimentos ou refeitório: 

 
Própria [_|_] 

Semcomun [_|_] 
Limpcons [_|_] 
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                                                                                                                                        (1) Sim   (2) Não 

2.96 Estão em bom estado de limpeza e conservação:                                                 (1) Sim   (2) Não  
2.97 Dotada de portas com fechamento automático:                                                     (1) Sim   (2) Não 
Estão disponíveis: 2.98 Lavatórios:                                                                               (1) Sim   (2) Não 
                              2.99 Papel higiênico:                                                                       (1) Sim   (2) Não 
                              2.100 Sabonete líquido inodoro:                                                       (1) Sim   (2) Não 
                              2.101 Produto anti-séptico:                                                               (1) Sim   (2) Não 
                              2.102 Toalhas de papel não reciclado:                                             (1) Sim   (2) Não 
                              2.103 Outro sistema de secagem das mãos:                                   (1) Sim   (2) Não 
                                      2.103.1 Se sim, qual:________________________________________ 

2.104 Coletores de papel:                                                                                               (1) Sim  (2) Não  
         Se sim: 2.105 Com tampa:                                                                       (1) Sim  (2) Não (3) NSA 
                      2.106 Acionados sem as mãos:                                                   (1) Sim  (2) Não (3) NSA 
                      2.107 Tem saco plástico                                                              (1) Sim  (2) Não (3) NSA 

Fechauto [_|_] 
Lavatori [_|_] 
Paphigie [_|_] 
Sabliqui [_|_] 
Proanti [_|_] 
Toalhas [_|_] 
Outro2 [_|_] 

Qual[________] 
 

Coleresi [_|_] 
Tampasa [_|_] 
Semaos [_|_] 
Sacoplas [_|_] 

Lavatórios de mãos 

2.108 Na área de manipulação de alimentos:                                                                (1) Sim   (2) Não  
         Se sim, 2.109 quantos:____________________ 
                      2.110 Dispostos em locais estratégicos:                                     (1) Sim  (2) Não (3) NSA 
 
Presença de: 2.111 Sabonete líquido inodoro:                                                               (1) Sim  (2) Não   
                      2.112 Produto anti-séptico:                                                                        (1) Sim  (2) Não  
                      2.113 Toalhas de papel não reciclado:                                       (1) Sim  (2) Não                        
2.114 Outro sistema de secagem das mãos:                                                                  (1) Sim  (2) Não  
         2.114.1 Se sim, qual:________________________________________ 
 
2.115 Coletores de papel:                                                                                          (1) Sim  (2) Não                                                                                                
.       Se Sim, 2.116 Com tampa:                                                                       (1) Sim  (2) Não (3) NSA 
                      2.117 Acionados sem as mãos:                                                  (1) Sim  (2) Não (3) NSA 
                      2.118 Tem saco plástico:                                                             (1) Sim  (2) Não (3) NSA 

Areamani [_|_] 
Qtos[________] 

Locestra [_|_] 
 

Sabonete [_|_] 
Proanti2 [_|_] 
Toalhas2 [_|_] 
Outro3 [_|_] 

 
Qual[________] 
Colepape [_|_] 
Tampa2 [_|_] 
Semaos2 [_|_] 
Sacopla2 [_|_] 

3. Matérias-primas, Ingredientes e Embalagens  

Área de recepção das matérias-primas: 

3.1 Reservada:                                                                                                 (1) Sim  (2) Não  (3) NSA 
3.2 Protegida:                                                                                                   (1) Sim  (2) Não  (3) NSA 
3.3 Limpa:                                                                                                         (1) Sim  (2) Não  (3) NSA 

 
Reservad [_|_] 
Protegid [_|_] 
Limpa [_|_] 

Quando chega a matéria-prima é verificada 

3.4 Se as embalagens estão íntegras:                                                             (1) Sim  (2) Não  (3) NSA 
3.5 Se a temperatura está adequada:                                                              (1) Sim  (2) Não  (3) NSA 
3.6 As características sensoriais:                                                                     (1) Sim  (2) Não  (3) NSA 

 
Integras [_|_] 

Tempadeq [_|_] 
Carasens [_|_] 

3.7 No recebimento das matérias primas os produtos que chegam com prazos de validade vencidos e 
temperatura inadequada são descartados ou devolvidos:                               (1) Sim  (2) Não  (3) NSA  

 
Descarta [_|_] 

3.8 Local de armazenamento de matérias-primas:                                                         (1) Sim  (2) Não   

Se sim, 3.9 É limpo e organizado:                                                                     (1) Sim  (2) Não (3) NSA 
             3.10 Ventilado:                                                                                      (1) Sim  (2) Não (3) NSA 
             3.11 Os produtos são estocados em prateleiras/armários/páletes:      (1) Sim  (2) Não (3) NSA 

Localarm [_|_] 
Limporga [_|_] 
Ventilad [_|_] 
Pratelei [_|_] 

3.12 Os alimentos estocados (prateleiras ou páletes) ficam afastados do solo (25 cm), da parede (10 
cm) e do forro (60 cm):                                                                                                    (1) Sim  (2) Não 

Alimafas [_|_] 

3.13 É feito controle de rotatividade (primeiro que usa é o primeiro que vence):(1)Sim  (2)Não (3)NSA  Controta [_|_] 
3.14 Quando congelados em um mesmo equipamento, alimentos preparados e crus diferentes, são 
devidamente embalados e separados:                                                             (1) Sim  (2) Não  (3) NSA   

Congecru [_|_] 
 

3.15 Usa-se gelo preparado com água filtrada:                                                (1) Sim  (2) Não (3) NSA Gelo [_|_] 
4. Higienização Funcespe [_|_] 

4.1 Há funcionários específicos para higienização da área de produção:                     (1) Sim   (2) Não 
      4.2 Se não, quem faz essa atividade: ____________________________________. 

Quem[_______] 
 

4.3 A área de produção é limpa ao término do trabalho e sempre que necessário:       (1) Sim  (2) Não Arealimp [_|_] 
4.4 É feita sanificação da área de produção:                                                                  (1) Sim  (2) Não         Sanifica [_|_] 



 

 

 

138  

4.5 Não utiliza aerossóis ou substâncias desodorizantes na área de preparo ou armazenamento de 
alimentos:                                                                                                                        (1) Sim  (2) Não 

Aerosois [_|_] 

4.6 Há disponibilidade de material para limpeza e desinfecção da área de produção:  (1) Sim  (2) Não Material [_|_] 
4.7 Há disponibilidade de produtos de limpeza (detergente, sabão etc) e de desinfecção (produtos 
clorados, álcool) para a área de produção:                                                                     (1) Sim  (2) Não  

Produtos [_|_] 

4.8 Os produtos utilizados para higienização têm registro:                                             (1) Sim  (2) Não Prodregi [_|_] 
4.9 Os produtos utilizados para desinfecção estão de acordo quanto a diluição, tempo de contato e 
modo de aplicação:                                                                                                         (1) Sim  (2) Não 

Prodilui [_|_] 

4.10 Os materiais utilizados para higienização estão conservados e limpos e são em número 
suficiente:                                                                                                                        (1) Sim  (2) Não 

Matconse [_|_]  

4.11 Há local apropriado para o armazenamento dos produtos de limpeza:                  (1) Sim  (2) Não  Armproli [_|_] 
4.12 As esponjas utilizadas são submetidas a algum tratamento para desinfecção:        (1)Sim (2)Não Espotrat [_|_] 
As toalhas de prato são: 

4.13 Trocadas sempre que necessário ou a cada 2 horas:                                           (1) Sim   (2) Não 
4.14 Lavadas e desinfectadas/fervidas:                                                                          (1) Sim  (2) Não 

 
  Trocsemp [_|_] 

Lavadas [_|_] 

4.15 Os utensílios utilizados para consumo da merenda são limpos e sanificados/fervidos:  

                                                                                                                                         (1) Sim  (2) Não                                                                    

Utemeren [_|_] 

4.16 As caixas de gordura são higienizadas periodicamente:                           (1) Sim  (2) Não (3) NSA  Caxgorhig [_|_] 
5. Controle Integrado de Vetores e Pragas Urbanas  

5.1 Ausência de mosquitos, moscas, baratas e/ou ratos:                                               (1) Sim  (2) Não Ausinset [_|_] 
5.2 Há sistemática de desinsetização de vetores e pragas feitas por empresas especializadas (com 
alvará de saúde):                                                                                                             (1) Sim  (2) Não 

Sistdesi [_|_] 

5.3 Antes e após desinsetizar alimentos, utensílios e equipamentos são protegidos:   (1) Sim   (2) Não Alimprot [_|_] 

6. Manejo dos Resíduos  

6.1 Presença de recipientes de lixo:                                                                                (1) Sim  (2) Não 

Se sim, são: 

6.2 Íntegros, de fácil higienização, dotados de tampa sem contato manual e de saco plástico 
                                                                                                                            (1) Sim (2) Não (3) NSA                                                                                  
6.3 Situado em local estratégico, em número e capacidade suficientes e de fácil transporte 
                                                                                                                            (1) Sim (2) Não (3) NSA                                                                                                      

Recilixo [_|_] 
 

Integro [_|_] 
 
 

Situado [_|_] 

6.4 Os resíduos são freqüentemente coletados e estocados em local fechado e isolado da área de 
preparação e armazenamento:                                                                                       (1) Sim  (2) Não                        

Resicole [_|_] 

6.5 O transporte dos resíduos da área de preparo e armazenamento é feito a cada turno e/ou sempre 
que necessário:                                                                                                               (1) Sim  (2) Não  

Translix [_|_] 

6.6 A coleta urbana de lixo é feita diariamente:                                                            (1) Sim  (2) Não Coleta [_|_] 
7. Manipuladores  

7.1 São capacitados a cada 6 meses:                                                                             (1) Sim  (2) Não 
     7.2 Se não, qual é o tempo: ________________________________________________   

Capacita [_|_] 
Temp[_______] 

7.3 Realização de exames médicos anualmente:                                                           (1) Sim  (2) Não  Exmedico [_|_] 
7.4 Proteção para cabelos:                                                                                              (1) Sim  (2) Não  
7.5 Unhas curtas, limpas e sem esmalte:                                                                        (1) Sim  (2) Não  
7.6 Sem barba/bigode ou protegidas:                                                                (1) Sim  (2) Não (3) NSA  
7.7 Sem adornos:                                                                                                              (1)Sim  (2)Não  
7.8 Sem maquiagem/perfume:                                                                                          (1)Sim  (2)Não  

Protcabe [_|_] 
Unhas [_|_] 

Sembarba [_|_] 
Semadorn [_|_] 
Semaqui [_|_] 

Uso de uniformes:                                                                                                           (1) Sim  (2) Não 
Se sim: 7.11 Compatíveis com a atividade e conservados:                              (1) Sim  (2) Não (3) NSA  

             7.12 Trocados diariamente e limpos:                                                    (1) Sim  (2) Não (3) NSA  
             7.13 Utilizados apenas nos locais internos de trabalho:                       (1) Sim  (2) Não (3) NSA  

7.14 Calçados fechados:                                                                                                 (1) Sim  (2) Não 

Uniforme [_|_] 
Conserva [_|_] 
Limpos [_|_] 

Locatrab [_|_] 
Calfecha [_|_] 

7.15 Quando enfermos são afastados do trabalho:                                           (1) Sim  (2) Não (3) NSA  Enfermos [_|_] 
7.16 Quando há lesão (feridas, cortes), estas são protegidas:                          (1) Sim (2) Não (3) NSA Lesão [_|_] 
Lavagem das mãos:  
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7.17 Ao chegar no trabalho e após interrupção do serviço:                                            (1) Sim  (2) Não    
7.18 Antes manipular qualquer alimento:                                                                        (1) Sim  (2) Não   
7.19 Após tocar qualquer tipo de material, usar o sanitário ou mexer em lixo:               (1) Sim  (2) Não   
7.20 Após tossir, espirrar, assoar o nariz ou coçar a cabeça:                                        (1) Sim   (2) Não   

Aochegar [_|_] 
Antesman [_|_] 
Apostoca [_|_] 
Apostoss [_|_] 

Durante o preparo e distribuição dos alimentos, os manipuladores: 

7.21 Não fumam:                                                                                                             (1) Sim  (2) Não  
7.22 Não cantam, assobiam, falam desnecessariamente, cospem, tossem ou espirram: (1)Sim (2)Não  
7.23 Não comem:                                                                                                             (1) Sim (2) Não  
7.24 Não manipulam dinheiro:                                                                                         (1) Sim  (2) Não 

7.25 Uso de luvas descartáveis ao manipular alimentos prontos para consumo:            (1) Sim (2) Não  

 
Fumam [_|_] 
Cantam [_|_] 
Comem [_|_] 
Dinheiro [_|_] 
Luvas [_|_] 

7.26 Os visitantes cumprem requisitos de higiene quando acessam área de produção: (1)Sim  (2)Não Visitant [_|_] 
8. Preparação dos Alimentos  

8.1 Locais distintos para manipulação de alimentos crus, semi-preparados e preparados: 
                                                                                                                                          (1) Sim (2) Não 

Localdis [_|_] 

8.2 Os produtos perecíveis de conservação a frio ficam expostos à temperatura ambiente por período 
superior a 30 min, antes do consumo:                                                                            (1) Sim  (2) Não 

Prodexpo [_|_] 

O que é feito com os ingredientes que não são utilizados até o final: 

8.3 Guardados em recipientes fechados, em local apropriado:                       (1) Sim  (2) Não  (3) NSA 
8.4 Anotado o prazo de validade e/ou a data de fracionamento:                     (1) Sim  (2) Não  (3) NSA 

 
Guardado [_|_] 
Validade [_|_] 

8.5 Alimentos enlatados (conservas cárneas e vegetais), uma vez abertos e não totalmente 
consumidos, são armazenados em recipientes plásticos devidamente protegidos: 
                                                                                                                            (1) Sim (2) Não (3) NSA       

 
Enlatado [_|_] 

8.6 As embalagens são limpas/lavadas antes de serem abertas:                   (1) Sim  (2) Não  (3) NSA Embalimp [_|_] 
8.7 Os alimentos crus (frutas/hortaliças) são sanificados antes do uso:          (1) Sim  (2) Não  (3) NSA 

Se sim, que produtos são utilizados para sanificar estes alimentos: 
8.11 Água:                                                                                                        (1) Sim  (2) Não  (3) NSA                                                           
8.12 Água com vinagre:                                                                                    (1) Sim  (2) Não  (3) NSA 

8.13 Água com produto à base de cloro:                                                          (1) Sim  (2) Não  (3) NSA 
8.14 Água e sabão:                                                                                           (1) Sim  (2) Não  (3) NSA 
        8.14.1 Outro____________________________________________________    

Cruhigie [_|_] 
 

Agua [_|_] 
Aguavina [_|_] 
Aguaclor [_|_] 
Aguasaba [_|_] 

Outro4 [______] 

Conservação à frio: 

8.16. Alimentos frios, prontos para consumo, são conservados a <10ºC/4h ou 10-21ºC/2h ou > 
21°C/<2horas:                                                                                                   (1) Sim  (2) Não (3) NSA 

 

8.17 Alimentos preparados ficam refrigerados por no máximo 2 dias:              (1) Sim  (2) Não (3) NSA 

 
  Friocons [_|_] 

 
Aliprepa [_|_] 

As carnes, aves e pescados congelados: 

8.18 São descongeladas em água corrente (embaladas), de submersão (trocadas periodicamente) ou 
sob refrigeração:                                                                                               (1) Sim  (2) Não (3) NSA 
 
8.19 Não são recongeladas:                                                                                            (1) Sim  (2) Não 
8.20 Mantidas sob refrigeração quando não utilizadas imediatamente:            (1) Sim  (2) Não (3) NSA 

 
Descon [_|_] 

 
 

Recongel [_|_] 
Refriger [_|_] 

8.21 A dessalga de carne é realizada em água sob refrigeração, em água a temperatura ambiente 

com troca a cada hora ou em água fervente/escaldagem:                              (1) Sim  (2) Não  (3) NSA 

Dessalga [_|_] 

8.22 Os produtos dessalgados, de uso não imediato, são mantidos sob refrigeração: 
                                                                                                                          (1) Sim  (2) Não  (3) NSA 

Prodessa [_|_] 

Conservação à quente: 

8.23 Presença de equipamentos para manter os alimentos aquecidos:                         (1) Sim  (2) Não 
8.24 Se sim, há barreira de proteção:                                                               (1) Sim  (2) Não (3) NSA 

                       

Alimentos quentes, prontos para consumo, são conservados: 

8.25 <60ºC/3h:                                                                                                  (1) Sim  (2) Não  (3) NSA 

 
Equiaque [_|_] 
Barprot [_|_] 

 
 

sessetre [_|_] 
sessesei [_|_] 
 sessecin [_|_] 
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8.26 60ºC/6h:                                                                                                    (1) Sim  (2) Não  (3) NSA 
8.27 >65ºC/<12h:                                                                                              (1) Sim  (2) Não  (3) NSA 
8.28Temperatura ambiente/<2h:                                                                      (1) Sim  (2) Não  (3) NSA 

Temamb2 [_|_] 

8.29 A cocção dos alimentos é verificada pela medida de temperatura e/ou avaliação das mudanças 
sensoriais:                                                                                                         (1) Sim  (2) Não  (3) NSA 

 
Cocção [_|_] 

9. Exposição ao Consumo do Alimento Preparado  

9.1 Presença de refeitório:                                                                                              (1) Sim  (2) Não  
Se não, onde é consumida a merenda: 9.2 Pátio:                                             (1) Sim  (2) Não (3) NSA  
                                                               9.3 Sala de aula:                                 (1) Sim  (2) Não (3) NSA  
                                                               9.4 Cantina:                                        (1) Sim  (2) Não (3) NSA   
                                                               9.5 Outro:________________________________________ 
Se sim: 9.6 O local é organizado e limpo:                                                         (1) Sim  (2) Não (3) NSA 

Refeitor [_|_] 
Pátio [_|_] 

Salaaula [_|_] 
Cantina [_|_] 

Outro5 [______] 
Localimp [_|_] 

Para servir a merenda, os manipuladores: 9.7: Fazem anti-sepsia das mãos:               (1) Sim  (2) Não            
                                                                    9.8 Usam utensílios e/ou luvas:                   (1) Sim  (2) Não                     

Antiseps [_|_] 
Utensili [_|_] 

9.9 Sobras não expostas ao consumo são reaquecidas antes do próximo consumo:   
                                                                                                                           (1) Sim  (2) Não (3) NSA  

Sobnexpo [_|_] 

9.10 Sobras das preparações expostas ao consumo são desprezadas:          (1) Sim  (2) Não (3) NSA  Sobexpo [_|_] 
9.11 Não houve surto de toxinfecção alimentar neste estabelecimento, no último 

ano:  (1) Sim (2) Não   

         9.21 Se sim, qual o alimento suspeito?  _________________________ 

Toxinfec [_|_] 
Alsus[_______] 

Cite duas sugestões (prioridades) para a melhoria da merenda escolar da sua 

escola 

9.22 (diretoria) 

___________________________________________________________________

__ 

9.23 (merendeira) 

__________________________________________________________________ 

Sug1[________] 
Sug2[________] 
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CONCLUSÃO GERAL 
 

 

Tendo em vista os objetivos estabelecidos para o presente estudo e 

observando a viabilidade de desenvolvimento e avaliação de impacto de ações 

de intervenção para produção de alimentos seguros, em escolas estaduais 

atendidas pelo PNAE, em Salvador-BA, conclui-se que: 

 
 - A construção de uma proposta participativa com os manipuladores de 

alimentos e os órgãos executores foi de fundamental importância para o 

sucesso da capacitação implementada - Formação em Alimentação Saudável e 

Segura na Escola-, proporcionando a valorização e motivação das 

merendeiras. 

  

- O modelo de capacitação proposto, ao enfatizar não somente a higiene dos 

alimentos, mas o contexto ao qual as merendeiras se inseriam – a etapa final 

de execução do PNAE,  permitiu que muitas delas conhecessem seus objetivos 

e sistemas de operacionalização, assim como revelou limitações do Programa;  

 

- A maioria das merendeiras informou satisfação com a capacitação, com boa 

compreensão do conteúdo e adequação entre a metodologia e o referencial 

teórico. Entre as sugestões apresentadas para futuras capacitações, 

constaram: aumento da carga horária de aulas práticas, participação de 

diretores escolares e realização periódica da capacitação;  

 
 
- A experiência de capacitação realizada, à luz dos princípios de trabalho 

estabelecidos, evidenciou a possibilidade orientar a construção de um novo 

modelo de capacitação pela contribuição e valorização da consulta ao público-

alvo, o que permitiu uma re-significação para práticas tradicionais de 

capacitação e proporcionou maior chance de êxito, por trabalhar com 

demandas específicas apresentadas pelos próprios participantes; 
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- As ações de intervenção orientadas ao fortalecimento do sistema de produção 

de alimentos seguros, com envolvimento de gestores públicos, conselheiros de 

alimentação escolar, gestores escolares e merendeiras, contribuíram para a 

disseminação de princípios referentes à alimentação escolar e à segurança de 

alimentos, junto a atores da comunidade escolar; 

 

- A classificação global das escolas quanto às condições higiênico-sanitária, 

após a intervenção, mostrou uma marcante melhoria, cujo valor médio de 

pontuação obtido registrou um desempenho com mudança  estatisticamente 

significativa;  

 

- Os blocos que exigiram um investimento financeiro como edificações, 

instalações e equipamentos, higienização, controle integrado de pragas não 

apresentaram melhoria significativa após a intervenção; por outro lado, blocos 

que se relacionavam mais diretamente com as ações das merendeiras, como 

matéria-prima, ingredientes e embalagens, manipuladores de alimentos e 

preparação de alimentos tiveram um resultado favorável, o que atesta os 

benefícios decorrentes da capacitação para aumentar o controle do alimento 

seguro; 

 

- As análises referentes à qualidade microbiológica da água registraram a 

manutenção de elevado índice de conformidade frentes aos padrões, o que 

representa a não adoção de um dos principais requisitos das Boas Práticas de 

Fabricação nas unidades escolares; 

 

- As análises microbiológicas realizadas em amostras de alimentos prontos 

para consumo evidenciaram melhoria pós-intervenção em relação à contagem 

de bactérias mesófilas e coliformes termotolerantes, porém houve pior 

desempenho em relação à presença de Staphylococcus coagulase positiva; 

 

    

- O acompanhamento in loco após a capacitação foi importante para identificar 

falhas na operacionalização e orientar correções, o que ratifica a necessidade 
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do nutricionista e do técnico em nutrição nas cantinas, com vistas a consolidar 

o processo de supervisão das áreas e controlar processos; 

 

- O desenvolvimento de ações de orientação para os gestores escolares ainda 

se faz necessário, assim como ações que possam reforçar responsabilidades 

assumidas pelos gestores públicos, de modo a aumentar o alcance dos 

objetivos estabelecidos para o PNAE.  

 

Desta forma, o estudo evidencia o valor das ações de intervenção e a sua 

contribuição para a melhoria da segurança na produção da alimentação 

escolar, entretanto, como todo processo, salienta-se que deve ser permanente 

e buscar melhorias contínuas. Adicionalmente, uma vez este trabalho se deu 

no âmbito da pesquisa, confirma-se a sua viabilidade em campo e sugere-se a 

sua condução, de forma autônoma e integrada pelas entidades executoras do 

PNAE.  

 

 

 

 
 


