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ROTEIRO PARA A AULA DE HIGIENE PESSOAL 

 
O que é higiene pessoal? 
O que é hábitos de higiene? 
Qual a relação entre hábitos de higiene e surto de toxinfecção alimentar? 
 
(Apresentar um surto de toxinfecção alimentar, partindo dos sintomas, depois 
possíveis alimentos incriminados, depois condições ambientais e por fim a 
fonte da contaminação) 
 
Exemplo: 
Um grupo de escolares apresentou náuseas, vômitos, diarréia, desidratação. 

1. Inquirir o grupo sobre o que significa toxinfecção alimentar e surto 
2. Perguntar sobre os possíveis alimentos incriminados, trazendo a 

realidade do cardápio da escola 
3. Construir junto com o grupo, as várias possibilidades de contaminação, 

condições de tempo-temperatura, a partir dos alimentos sugeridos pelo 
grupo. 

4. Ênfase nas fontes de contaminação decorrentes da higiene pessoal e 
hábitos pessoais. 

a. Exemplo: na analise laboratorial do arroz foi encontrado bactéria 
do grupo coliforme fecal. Perguntar ao grupo como a bactéria foi 
“parar” no arroz. Pode-se começar a contar e pedir que o grupo 
vá completando a historia: a merendeira terminou a merenda e foi 
ao sanitário.... não havia nem agua nem sabonete... pegou no 
trinco após lavar as mãos... voltou para a cantina... fez os pratos 
das crianças (acidentalmente seus dedos tocou alguns grãos do 
arroz)... deixou esfriando a merenda (que virou meio de cultura)... 

b. O mingau deu diarréia nas crianças.... Perguntar ao grupo como a 
bactéria foi parar .... questionar: o fogo “mata” tudo.... explorar 
dois micorganismos: b. cereus... fubá/aveia velha, vencida, 
pacotes abertos.... esporos.... tempo de resfriamento e espera e 
distribuição// S. aureus... um professor entrou na cantina provou o 
mingau na panela pegando-o com um copo, adorou e pegou de 
novo... perguntar: o que é a nossa pele, nosso cabelo, nossa 
mucosa bucal e nasal....  

 
5. Por que, mesmo passando por treinamentos ainda ocorre contaminação pelo 
manipulador? Por que um hábito não é incorporado assim que ouvimos uma 
palestra? (hábito requer repetição..., decisão..., conhecimento, ter o mesmo 
comportamento e cuidados em casa e no trabalho...). è necessário dar 
prioridade aos bons hábitos de higiene na família e no trabalho e criar 
condições econômicas para tal... 
 


