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RESUMO 

 

O objetivo desta pesquisa foi avaliar as condições higiênico-sanitárias de Unidade de 

Alimentação e Nutrição (UANs), quanto à estrutura física, utensílios, equipamentos e higiene 

pessoal dos colaboradores, bem como analisar os dados coletados se estão em conformidade 

com as normas higiênico-sanitárias. Nesse contexto, os serviços de alimentação distribuídos 

nos ambientes escolares devem fornecer uma alimentação adequada do ponto de vista 

nutricional e higiênico, eliminando riscos de contaminação e garantindo a nutrição esperada. 

Trata-se de um estudo observacional descritivo com uma abordagem quantitativa, foi 

realizada uma amostra de conveniência em três escolas da rede municipais de Cajueiro - AL. 

Para a coleta e avaliação dos dados, utilizou-se de uma lista de verificação validada para 

Unidade de Alimentação e Nutrição Escolar baseada na legislação brasileira, que contemplam 

a ferramenta com a finalidade de facilitar a avaliação quantitativa das condições higiênico-

sanitárias das unidades, por meio de uma lista de verificação (check-list). Após a aplicação da 

lista de verificação foi gerando um diagnóstico das condições higiênico-sanitárias por escola e 

com classificação do grau de risco sanitário. Na avaliação dos resultados, foram observadas 

não conformidades em alguns aspectos das unidades escolares avaliadas, as quais foram 

diretamente relacionadas quanto à estrutura física e a instalação da área de preparo de 

alimentos que se constatou 57,30% na escola A, 63,64% na escola B e 58,82% na escola C. 

Equipamentos para temperatura constatou-se que as escolas A e B 33,33% e a escola C 

26,67% de adequações, e os manipuladores a escola A e C com 33,33% e a escola B com 

50%. Referente ao processo e produção nas escolas encontra-se com 45,61% A e B e com 

46,78% a C. Os maiores percentuais de conformidade quanto ao recebimento de mercadorias 

atingiram 100% de adequação e a Higienização ambiental é uma categoria que atingiu 

36,11% a escola A e B e C com 38,89% de adequação. As UANs escolares apresentaram 

condições higiênico- sanitárias para alguns critérios da legislação, enquanto que outras 

apresentaram deficiências. Faz-se necessário orientar as escolas a se programarem quanto às 

intervenções necessárias para garantir a qualidade da alimentação fornecida pelo Programa 

Nacional de Alimentação Escolar (PNAE). 

 

PALAVRAS-CHAVE: Alimentação escolar. Sanitização alimentar. Boas Práticas de 

manipulação. 

  



 
 

ABSTRACT 

The objective of this research was to evaluate the hygienic-sanitary conditions of the Food 

and Nutrition Unit (UANs), regarding the physical structure, utensils, equipment and personal 

hygiene of the collaborators, as well as to analyze the collected data if they are in accordance 

with the hygienic- Sanitary. In this context, food services distributed in school environments 

must provide adequate food from a nutritional and hygienic point of view, eliminating risks of 

contamination and guaranteeing the expected nutrition. This is a descriptive observational 

study with a quantitative approach; a convenience sample was carried out in three schools in 

the municipal network of Cajueiro - AL. For data collection and evaluation, we used a 

validated checklist for the School Food and Nutrition Unit based on brazilian legislation, 

which includes the tool in order to facilitate quantitative assessment. of the hygienic-sanitary 

conditions of the units, through a checklist. After applying the checklist, a diagnosis of the 

hygienic-sanitary conditions per school was generated, with a classification of the degree of 

sanitary risk. In the evaluation of the results, non-conformities were observed in some aspects 

of the evaluated school units, which were directly related to the physical structure and the 

installation of the food preparation area, which was found 57.30% in school A, 63.64% in 

school B and 58.82% in school C. Temperature equipment It was found that schools A and B 

33.33% and 26.67% school C of adaptations, and the handlers school A and C with 33.33 % 

and school B with 50%. Regarding the process and production in schools, it is found with 

45.61% A and B and 46.78% with C. The highest percentages of compliance regarding the 

receipt of goods reached 100% adequacy and Environmental hygiene is a category that 

reached 36.11% for schools A and B and C with 38.89% of adequacy. The school FNUs 

presented hygienic-sanitary conditions for some criteria of the legislation, while others 

presented deficiencies. It is necessary to guide schools to program themselves regarding the 

necessary interventions to guarantee the quality of the food provided by the National School 

Feeding Program (PNAE). 

 

Keywords: School food. Food sanitation. Good Handling Practices. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A alimentação adequada é direito fundamental do ser humano, consagrado na 

Constituição Federal, devendo o poder público adotar políticas e ações que se façam 

necessárias para promover e garantir a Segurança Alimentar e Nutricional (SAN) da 

população (BRASIL, 2006). 

Neste sentido, o Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE), objetiva o 

fornecimento de uma alimentação saudável, diversificada, balanceada, segura, de qualidade e 

que atenda todas as necessidades nutricionais de crianças, adolescentes e adultos matriculados 

na educação básica. Com essa oferta, o programa visa a contribuir para o desenvolvimento, 

crescimento, aprendizagem e melhora do rendimento escolar do aluno, além de incentivar a 

prática alimentar saudável (BRASIL, 2015).  

O PNAE exige que todos os alimentos adquiridos para a alimentação escolar estejam 

dentro dos padrões estabelecidos pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) e 

que as escolas adotem medidas adequadas e seguras de aquisição, transporte, armazenamento, 

manipulação e distribuição para garantir a qualidade da refeição oferecida (BRASIL, 2013). 

Sendo assim, é imprescindível o cumprimento das legislações sanitárias nas Unidades de 

Alimentação e Nutrição (UANs), principalmente nos serviços que oferecem refeições a 

crianças e adolescentes, pois os procedimentos relacionados às boas práticas de manipulação 

estão diretamente relacionados à proteção contra as doenças transmitidas por alimentos 

(DTAs) (SILVA et al., 2016). Estas podem ser contraídas por qualquer pessoa através do 

consumo de alimentos e/ou água contaminada por bactérias, vírus e/ou parasitas patogênicos 

(FRIZZO, et al., 2020). 

Sobre aspectos conceituais, as UANs são unidades que pertencem ao setor de 

alimentação coletiva, cuja finalidade é administrar a produção de refeições nutricionalmente 

equilibradas com bom padrão higiênico-sanitário para consumo fora do lar, que possam 

contribuir para manter ou recuperar a saúde de coletividades, e ainda, auxiliar no 

desenvolvimento de hábitos alimentares (COLARES; FREITAS, 2007). As refeições 

produzidas nas UANs escolares devem atender às necessidades nutricionais dos alunos, 

oferecendo-lhes produtos adequados sob o aspecto sensorial e nutricional, mas, sobretudo, 

produtos seguros quanto à condição higiênico-sanitária para a proteção e promoção da saúde 

dos beneficiários (GOMES; CAMPOS; MONEGO, 2012). 
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Com o propósito de avaliar e melhorar o controle higiênico-sanitário da alimentação 

escolar, para que ela seja capaz de formar hábitos alimentares saudáveis, o Centro 

Colaborador em Alimentação e Nutrição do Escolar (CECANE) da Universidade Federal de 

São Paulo (UNIFESP), juntamente com o apoio do Cecane da Universidade Federal do Rio 

Grande do Sul (UFRGS), elaborou e validou uma “Lista de verificação em boas práticas para 

unidades de alimentação e nutrição escolares”. Criada com base nas legislações sanitárias 

brasileiras e listas de verificação utilizadas por nutricionistas de secretarias de educação de 

municípios brasileiros, e tem como objetivo gerar um diagnóstico das UANs das escolas de 

educação infantil em relação às condições higiênico-sanitárias, necessário para a tomada de 

decisões por parte dos gestores. (FORTES et al., 2017). É um instrumento com o método mais 

utilizado por ser uma técnica prática, de baixo custo e eficaz. 
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2 OBJETIVO 

 

2.1 Objetivo geral 

 

Avaliar as condições higiênico-sanitárias das UANs em escolas públicas no município 

de Cajueiro – AL. 

 

2.2 Objetivos específicos 

 

• Aplicar a “Lista de verificação em boas práticas para unidades de alimentação 

e nutrição escolares”, CECANE/FNDE (Centro Colaborador em Alimentação e Nutrição 

Escolar/Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação); 

•  Coletar informações quanto à estrutura física, utensílios, equipamentos e 

higiene pessoal dos colaboradores; 

• Analisar se os dados coletados estão em conformidade com as normas 

higiênico-sanitárias; 
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3 REVISÃO DA LITERATURA 

 

3.1 Alimentação escolar 

 

A alimentação escolar é fornecida pelo Programa Nacional de Alimentação Escolar 

(PNAE) para todas as escolas públicas brasileiras. O Programa é gerenciado pelo Ministério 

da Educação (MEC), o qual garante uma alimentação nutritiva e saudável, além de contribuir 

diretamente com o desempenho escolar dos alunos e com a formação dos bons hábitos 

alimentares através da escola (FNDE, 2017). Desse modo, a alimentação escolar se torna 

extremamente importante para o processo de aprendizagem, pois é através dela que o aluno 

terá a possibilidade do melhor rendimento, além da construção de práticas alimentares 

saudáveis (BRASIL, 2017). 

As escolas públicas atendem uma clientela vulnerável quanto aos aspectos nutricional 

e socioeconômico, e devido ao fato de grande parte das crianças receberem a merenda escolar 

como única refeição diária, a produção de alimentos seguros nesse ambiente é uma prática 

necessária. (BRASIL, 2006)  

O Ministério da Saúde aponta que a maioria dos incidentes causados por alimentos 

contaminados ocorrem em serviços de alimentação ou nas próprias residências, sendo que as 

escolas e creches ocupam a quinta colocação nos índices de surtos alimentares (BRASIL, 

2019). Uma vez que grande parte da contaminação dos alimentos ocorre devido a falhas 

durante o seu processamento, é necessário garantir que as Boas Práticas de Manipulação 

sejam corretamente aplicadas nesses estabelecimentos (BRASIL, 2010). 

As UANs escolares possuem características diferentes de UANs industriais, sendo que 

a primeira possui características de cozinhas domésticas, principalmente no que se refere ao 

dimensionamento e à estrutura física. Todavia, neste sentido, as cozinhas existentes em 

escolas, por serem caracterizadas como um serviço de alimentação coletiva e desempenharem 

estas atividades, são consideradas UANs e, por esse motivo, devem seguir todas as exigências 

de Boas Práticas vigentes (BRASIL, 2013). 
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3.2 Boas práticas de manipulação de alimentos 

 

De acordo com a Portaria nº 78/09 da Secretaria de Saúde do Rio Grande do Sul, as 

boas práticas (BP) são definidas como regras ou princípios básicos para o manuseio higiênico 

dos alimentos, adotados com a finalidade de controlar, prevenir, eliminar ou reduzir a 

contaminação física, química ou biológica, desde a matéria-prima até o produto final, 

assegurando não só a oferta de alimentos adequados ao consumo humano, mas, 

principalmente, a saúde do consumidor.  

É importante salientar que a contaminação dos alimentos pode ocorrer em toda a 

cadeia de produção alimentar (plantio, transporte, manuseio, cozimento, acondicionamento). 

Os manipuladores de alimentos e locais de uso coletivo tais como escolas, creches, hospitais, 

hotéis, restaurantes e penitenciárias apresentam maior risco de transmissão e esses riscos 

podem se tornar maximizados quando as condições sanitárias não são adequadas (BRASIL, 

2019). 

Segundo a resolução federal brasileira da diretoria colegiada da Agência Nacional de 

Vigilância Sanitária – RDC 216 de 2004, boas práticas (BP) são os procedimentos que devem 

ser adotados para que um alimento tenha sua qualidade higiênico-sanitária assegurada. 

Baseado na legislação, a primeira etapa para implantar a BP é a aplicação de uma lista de 

verificação com o intuito de avaliar as não conformidades. Sendo assim, após o levantamento, 

é possível propor intervenções e planos de ação para as não conformidades observadas. 

Uma das ferramentas utilizadas para se avaliar as BP, é a ficha de inspeção ou 

checklist para a área de alimentos. Está nos permite fazer uma avaliação preliminar das 

condições higiênico-sanitárias de um estabelecimento produtor de alimentos. Essa avaliação 

inicial permite levantar itens não conformes e, a partir dos dados coletados, estabelecerem 

ações corretivas para adequação dos requisitos, buscando eliminar ou reduzir riscos físicos, 

químicos e biológicos, que possam comprometer os alimentos e a saúde do consumidor 

(GENTA; MAURICIO; MATIOLI, 2005). 

Conforme a legislação brasileira as BPF são obrigatórias para todas as indústrias de 

alimentos, e as portarias 326/97 e 368/97, do Ministério da Saúde, estabelecem o 

"Regulamento Técnico sobre as Condições Higiênico-Sanitárias e de Boas Práticas de 

Fabricação para Estabelecimentos Produtores de Alimentos" (ANVISA, 1999). A elaboração 

das Boas Práticas é baseada em aspectos relacionados a todos os requisitos de higiene de boas 

práticas de fabricação no estabelecimento produtor de alimentos (AGUIAR, 2009). 
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3.3 Doenças transmitidas por alimentos 

 

Doenças transmitidas por alimentos (DTA) são aquelas causadas pela ingestão de 

alimentos e/ou água contaminados. Existem mais de 250 tipos de DTA no mundo, sendo que 

a maioria delas são infecções causadas por bactérias e suas toxinas, vírus e outros parasitas. A 

segurança dos alimentos está relacionada ao controle de todos os processos que possam 

garantir que o alimento não causará mal aquele que o consome. Para que uma alimentação 

seja segura ela deve ser livre ou apresentar níveis toleráveis de contaminantes físicos, 

químicos e biológicos causadores de Doenças Transmitidas por Alimentos - DTA (BRASIL, 

2013). 

Os microrganismos patogênicos são os principais causadores das doenças veiculadas 

por alimentos, podendo afetar tanto o homem quanto os animais. Os alimentos podem ser 

contaminados em todas as etapas, que vai desde a produção dos alimentos até a refeição já 

pronta para consumo (VILA et al., 2014). Assim, a implementação das boas práticas é um 

meio para se prevenir as DTAs, pois estudos realizados mostram a importância da segurança 

alimentar nas unidades de alimentação e nutrição com o objetivo de não ocorrer surtos 

alimentares (PITTELKOW e BITELLO, 2014). 

Os sintomas mais comuns de doenças de origem alimentar incluem dor de estômago, 

náuseas, vômitos, diarreia e febre. É sabido que apenas um 19 pequeno número de casos de 

enfermidades causadas por alimentos é notificado aos órgãos de inspeção de alimentos, de 

controle e as agências de saúde. Isso se deve, em parte, ao fato de que muitos patógenos 

presentes em alimentos causam sintomas brandos, e a vítima não busca auxílio médico 

(FORSYTHE, 2002). 

No Brasil, de acordo com a Secretaria de Vigilância Sanitária, no período 

compreendido entre 2000 a 2014, foram notificados ao Ministério da Saúde 9.942 surtos de 

DTAs, sendo que as escolas de educação infantil e fundamental ocupam a quarta posição com 

8,60%, merecendo atenção dos responsáveis (BRASIL, 2010). Segundo relatou Cardoso, 

Souza e Santos (2005) os surtos geralmente se desenvolvem por falhas múltiplas peculiares a 

esses serviços, incluindo: refrigeração inadequada, preparo do alimento com amplo intervalo 

(maior que doze horas) antes do consumo, manipuladores infectados/contaminados, 

processamento térmico insuficiente (cocção ou reaquecimento), conservação a quente 

imprópria, alimentos contaminados, contaminação cruzada, higienização incorreta, utilização 

de sobras e uso de produtos clandestinos. 
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Neste sentindo, rigorosas práticas higiênicas devem ser adotadas nos serviços de 

alimentação a fim de garantir um alimento seguro. As DTAs se originam do não cumprimento 

das Boas Práticas, indo de embate à garantia da qualidade do alimento. Em virtude disto, 

medidas de controle devem ser adotadas durante todo o processo e as Boas Práticas devem ser 

implantadas como a forma mais eficaz na redução dos riscos de origem alimentar. (VIEGAS, 

2020). Portanto, as DTAs constituem uma das principais preocupações relacionadas à saúde 

pública, tendo uma maior relevância quando se trata de alimentos produzidos em UANs 

(SILVA; FORTUNA, 2011). 

 

3.4 Segurança dos alimentos 

 

A segurança alimentar é o acesso assegurado do indivíduo a alimentos inócuos, em 

quantidade necessária que satisfaçam as suas necessidades nutricionais e de forma nutricional 

(CONSEA, 2004). Proporcionar uma alimentação segura é um desafio atual e visa à oferta de 

alimentos que não acarretem riscos à saúde do consumidor. 

A alimentação adequada é direito fundamental do ser humano, inerente à dignidade da 

pessoa humana e indispensável à realização dos direitos consagrados na Constituição Federal, 

devendo o poder público adotar as políticas e ações que se façam necessárias para promover e 

garantir a segurança alimentar e nutricional da população. É dever do poder público respeitar, 

proteger, promover, prover, informar, monitorar, fiscalizar e avaliar a realização do direito 

humano à alimentação adequada, bem como garantir os mecanismos para sua exigibilidade 

(CONSEA, 2004). 

Portanto, para contribuir na garantia de fornecimento de uma alimentação segura e 

nutritiva é necessário fazer um diagnóstico de todo o processo.  A verificação das condições 

higiênicas do preparo da alimentação escolar, as ações corretivas das não conformidades 

encontradas nas diferentes etapas do processo produtivo de alimentos e a adoção de medidas 

preventivas em UANs podem garantir o fornecimento de alimento seguro, promovendo assim 

a qualidade higiênico-sanitária dos alimentos e a saúde dos escolares (MEZZARI, 2012). 

Segundo Figueiredo (2003), alimentos podem ser veiculadores de diversos tipos de 

microrganismos, alguns destes são desejáveis e benéficos, pois alteram as características 

organolépticas do alimento, tornando seu sabor e aroma mais agradável ou mesmo 

transformando-o em um novo produto. Estes microrganismos são chamados úteis e são 

utilizados pela humanidade desde as mais antigas civilizações, na fabricação de bebidas e 
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alimentos fermentados, como o pão e o vinho. Outros microrganismos podem ter efeitos 

indesejáveis, como por exemplo, na deterioração dos alimentos, através do apodrecimento ou 

do mofo, tornando-o repulsivo para os seres humanos. 

Os alimentos também podem conter microrganismos conhecidos como patógenos, 

Causadores das Doenças Veiculadas por Alimentos (DVAs) ou Doenças Transmitidas por 

Alimentos (DTAs) (FRANCO; LANDGRAF, 2005). 
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4 MATERIAIS E MÉTODOS 

 

4.1 Aspectos Éticos 

 

       O presente estudo não foi submetido ao Comitê de Ética e Pesquisa, tendo em 

vista que os dados coletados se referem as informações institucionais, e não de seres 

humanos. A inclusão das escolas na amostra da pesquisa e coleta dos dados ocorreu somente 

após a assinatura do Termo de Autorização para Coleta de Dados (TACD), pela Secretaria 

Municipal de Educação e escolas.  

      O sigilo dos dados coletados foi garantido por meio da utilização de letras para 

identificar cada escola e serão utilizados apenas para esta pesquisa. Foram analisados de 

forma global, sem a identificação individual de nenhuma instituição, preservando a 

privacidade e confidencialidade das informações coletadas. 

 

4.2 Tipo de Estudo 

 

O presente estudo caracteriza-se como uma pesquisa observacional do tipo transversal, 

quantitativa e descritiva, realizada nas UANs de município de Cajueiro - AL, localizado na 

zona da mata do estado de Alagoas, a 71,9 km da capital que conta com uma extensão 

territorial de 112,3 km² e uma população estimada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística (IBGE) em 2021 de 21.397 habitantes. A coleta de dados foi efetuada no primeiro 

semestre de 2022, nos meses de março e abril. 

 

4.3 População Alvo 

 

Realizou-se um levantamento prévio para a seleção das escolas da rede municipal de 

ensino, visto ser composto por escolas de educação infantil, ensino fundamental e médio. De 

acordo com o Censo Escolar de 2020, o município possui 13 escolas de ensino infantil, 14 de 

ensino fundamental, e 02 de ensino médio. Estão matriculados na rede municipal 4.888 

alunos, segundo Censo Escolar/Inep 2020 (BRASIL, 2021). 
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4.4 Planejamento Amostral 

 

A amostra foi composta por três escolas da rede municipal de ensino, identificadas 

como escola A, B, e C, sendo uma de ensino infantil e duas de ensino fundamental que 

funcionam pela manhã e tarde.  

 

4.5 Critério de inclusão e exclusão 

 

 A seleção da amostra foi feita por conveniência e os aspectos levados em conta foram 

a localização das mesmas e a disponibilidade do local. E como critérios de exclusão, foram 

excluídas as escolas da zona rural e as que estavam indisponíveis para visitas devido a 

reforma do local. 

 

4.6 Instrumentos 

 

Para a avaliação dos requisitos de boas práticas de manipulação das escolas 

selecionadas foi aplicada a “Lista de verificação em boas práticas para unidades de 

alimentação e nutrição escolares”, proposta pelo CECANE (FNDE, 2013). A lista de 

verificação empregada é baseada na legislação brasileira e listas de verificação utilizadas por 

nutricionistas de secretarias de educação de municípios brasileiros. A ferramenta tem a 

finalidade de facilitar a avaliação quantitativa das condições higiênico-sanitárias da unidade, 

por meio de uma lista de verificação (checklist), gerando um diagnóstico em relação às 

condições higiênico-sanitárias classificando o grau de risco da escola onde o mesmo poderá 

auxiliar na elaboração do Manual de Boas Práticas. 

Após a aplicação da lista de verificação e diagnóstico do local quanto às boas práticas 

foi elaborado um relatório descritivo com a classificação das UANs, onde foram descritas as 

não conformidades encontradas durante a realização do projeto. Os resultados foram gerados 

e interpretados pelo aplicativo que permitiu classificar a instituição quanto ao grau de risco 

sanitário, os mesmos serão entregues para a nutricionista da Secretaria Municipal de 

Educação (SEMEC), para que a mesma tenha conhecimento sobre as condições higiênicas 

dessas UANs, buscando a otimização do trabalho que já vem sendo desenvolvido nas escolas 

do município. 
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O tempo estimado de permanência em cada escola para a coleta das informações foi de 

aproximadamente 60 minutos. Os responsáveis por cada escola, após assinatura do TACD 

receberam uma cópia do documento.  

A aplicação do checklist ocorreu em dias diferentes, e sem aviso prévio para que a 

rotina de trabalho não fosse alterada, os funcionários orientados quanto a isso. O checklist 

possui 99 questões distribuídas em seis categorias: 1. Edifícios e Instalações da Área de 

Preparo de Alimentos, 2. Equipamentos para Temperatura Controlada, 3. Manipuladores, 4. 

Recebimento, 5. Processos e Produções e 6. Higienização Ambiental. Cada uma dessas 

categorias engloba perguntas que recebem determinados pontos de acordo com o grau de risco 

e importância para a segurança dos alimentos. As que tiveram como resposta negativa 

recebem escore zero e as que tiverem afirmativas recebem escores variados de acordo com as 

características da questão apresentado no quadro 1. 

Os dados foram analisados pela ferramenta gratuita “CECANE/FNDE. Ferramentas 

para as Boas Práticas na Alimentação Escolar, versão 1.0, 2012”. O cálculo de grau de risco 

sanitário foi fornecido pela ferramenta após o preenchimento da lista de verificação. Para cada 

escola é obtida uma pontuação final e com base nessa pontuação a escola é classificada por 

bloco ou por pontuação total em grau de risco sanitário como apresentado no quadro 2. 

 

Quadro1.Grau de risco de contaminação e segurança dos alimentos. 

Pontos    Grau de risco de contaminação e segurança dos alimentos 

8 Para os itens que representam condições ou situações que evitam a 

multiplicação de microrganismos 

4 Para os que evitam a sobrevivência de microrganismos 

2 Para os que evitam a contaminação cruzada por contato direto com o 

alimento 

1 Para os que evitam a contaminação cruzada, sem contato direto com o 

alimento 

0 Para condições/situações de não conformidade. 

Fonte: Com base no Guia de Instruções das Ferramentas para as Boas Práticas na  

Alimentação Escolar, 2013. 
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Quadro2. Grau de risco sanitário das unidades de alimentação e nutrição 

Pontuação (%)              Grau de risco sanitário 

0 – 25 Muito alto 

26 -50 Alto 

51 -75 Regular 

76 -90 Baixo 

91 -100 Muito Baixo 

Fonte: Com base no Guia de Instruções das Ferramentas para as Boas Práticas na  

Alimentação Escolar, 2013. 
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5 RESULTADOSE DISCUSSÃO 

 

A partir do presente estudo foi possível avaliar três UANs do município de Cajueiro- 

AL, que atendem alunos de escolas públicas nos períodos matutino e vespertino. O número de 

alunos por escola é contabilizado da seguinte maneira: a escola A (n=172) e a escola B 

(n=195) é de ensino fundamental e a escola C (n=213) é de ensino infantil.   A tabela 1 

descreve as características gerais das escolas pesquisadas.  

TABELA 1- Características gerais das unidades escolares participantes do estudo. Cajueiro/AL, 

2022. 

VARIÁVEL NÚMERO 

ESCOLAS 03  

ALUNOS 580  

NÚMERO DE REFEIÇÕES 01 POR TURNO 

COZINHEIRA 01 POR ESCOLA 

COZINHEIRA AUXILIAR 01 POR ESCOLA 

NUTRICIONISTA 01 NASECRETARIA DE EDUCAÇÃO 

Fonte: Autoria própria 

Para verificar a higiene e higienização das cozinhas das UANs estudadas, foi aplicado 

um checklist, a partir do qual se observou que um percentual de itens que não atendeu às BP. 

Esses resultados demonstram a importância do treinamento dos manipuladores de alimentos, 

pois eles desempenham um papel importante na prevenção de DTAs. 

Das três UANs avaliadas, duas foram classificadas com “Situação de risco sanitário 

alto” e uma com “situação de risco sanitário regular”, pois as escolas obtiveram classificações 

gerais de 46,36% a A, 51,44% a B e 46,14% a C. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



21 
 

Figura 1- Classificação geral do grau de risco higiênico-sanitário  

 

Fonte: autoria própria. 

 

A avaliação do risco higiênico-sanitário por bloco permite uma análise do possível 

risco de contaminação da alimentação ofertada nas escolas. Deve-se notar quanto menor a 

percentagem maior o risco de contaminação, conforme a figura 2. 

Figura 2 - Classificação por bloco nas escolas. 

 
Fonte: autoria própria 
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5.1 Edifícios e instalações da área de preparo de alimentos 

 

Avaliando-se este item constatou-se 57,30% de adequações na Escola A, 63,64% de 

adequações na Escola B e 58,82% de adequação na escola C. A maior parte dos itens 

relacionados à higiene e à estrutura do ambiente e área física das UANs foi classificada em 

situação de risco sanitário regular, sendo observado que as paredes não possuem rachaduras, 

porém não possuem revestimento em sua totalidade, não tem os ralos com mecanismo de 

fechamento para facilitar a higienização, as luminárias sem nenhuma proteção e armários 

enferrujados, quebrados e em quantidades insuficientes. As instalações físicas como piso, 

parede e teto devem possuir revestimento liso, impermeável e lavável.  

De acordo com a RDC nº 216/2004 (BRASIL, 2004), as instalações físicas devem ser 

mantidas íntegras, conservados, livres de rachaduras, trincas, goteiras, vazamentos, 

infiltrações, bolores, descascamentos, dentre outros e não devem transmitir contaminantes aos 

alimentos. 

As UANs apresentam portas de madeiras, não são dotadas de fechamento automático, 

além da ausência de telas milimétricas nas janelas, o que de certa forma contribui para a 

disseminação de vetores e pragas para o interior das instalações de produção de refeição e 

depósitos. Segundo a Portaria SVS/MS nº 326/97 (BRASIL, 1997), as portas devem ser de 

material não absorvente e de fácil limpeza. As portas devem ser de superfícies lisas e 

higienizáveis, com fechamento automático e abertura inferior máxima de 1 cm do piso. É 

vedado o uso de madeira ou ferro galvanizado em sua construção (NETO, 2003). 

As instalações sanitárias encontram-se em um bom estado de conservação e em 

quantidades adequadas. No entanto, foi possível notar a inexistência de alguns produtos que 

são imprescindíveis para uma correta higiene, como: sabonete líquido, toalhas de papel, etc.; 

falta de instruções para a correta lavagem das mãos; e as torneiras não possuem acionamento 

automático. A escola não possui banheiros exclusivos para os manipuladores e ainda se 

encontram distantes da área de produção. 

Segundo a RDC nº 216/2004 (BRASIL, 2004), as instalações sanitárias devem possuir 

lavatórios e estar supridas de produtos destinados à higiene pessoal tais como papel higiênico, 

sabonete líquido inodoro anticéptico ou sabonete líquido inodoro e produto anticéptico e 

toalhas de papel não reciclado ou outro sistema higiênico e seguro para secagem das mãos. Os 

coletores dos resíduos devem ser dotados de tampa e acionados sem contato manual. 
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Nas unidades existem duas pias e todas são utilizadas no processamento. Sendo assim 

uma delas deveria ser destinada apenas para higiene das mãos. Segundo a RDC 216/04 

(BRASIL, 2004) devem existir lavatórios exclusivos para a higiene das mãos na área de 

manipulação, em posições estratégicas em relação ao fluxo de preparo dos alimentos e em 

número suficiente de modo a atender toda a área de preparação. Os lavatórios devem possuir 

sabonete líquido inodoro anticéptico ou sabonete líquido inodoro e produto anticético, toalhas 

de papel não reciclado ou outro sistema higiênico e seguro de secagem das mãos e coletor de 

papel, acionado sem contato manual. 

As luminárias não possuem proteção contra quebras/explosões, a RDC 216/04 

(BRASIL, 2004) diz que a iluminação da área de preparação deve proporcionar a visualização 

de forma que as atividades sejam realizadas sem comprometer a higiene e as características 

sensoriais dos alimentos. As luminárias localizadas sobre a área de preparação dos alimentos 

devem ser apropriadas e estar protegidas contra explosão e quedas acidentais. 

As unidades apresentam aeração/ventilação natural, porém faltam exaustores, favorecendo a 

contaminação do ambiente por fungos, gases, fumaça e poeira. Essa deficiência do sistema de 

climatização eleva a temperatura nas áreas de produção das refeições causando desconforto 

térmico aos manipuladores de alimentos, por isso acabam ligando o ventilador fixado na 

parede. 

A RDC 216/04 (BRASIL, 2004) descreve que a ventilação deve garantir a renovação 

do are a manutenção do ambiente livre de fungos, gases, fumaça, pós, partículas em 

suspensão, condensação de vapores dentre outros que possam comprometer a qualidade 

higiênico-sanitária do alimento. O fluxo de ar não deve incidir diretamente sobre os 

alimentos. 

Segundo Akutsu et al. (2005), a maioria das UANs apresenta condições insatisfatórias 

no quesito edificações, o que possivelmente pode comprometer o desempenho do fluxo de 

produção e manipulação. Os itens incluídos na etapa de edificação dificilmente podem sofrer 

a interferência do profissional quando a unidade já está construída e/ou em funcionamento, ou 

seja, independe do tipo de estabelecimento.  
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5.2 Equipamentos para Temperatura Controlada 

 

Com relação a este quesito as escolas A e B apresentam 33,33% e a C 26,67 de 

adequações. Foi possível notar que não há planilhas de controle na recepção. Segundo a RDC 

216/04 (BRASIL, 2004), as matérias-primas, os ingredientes e as embalagens devem ser 

submetidos à inspeção e aprovados na recepção. Quanto à temperatura das matérias-primas e 

ingredientes que necessitem de condições especiais de conservação, deve ser verificada nas 

etapas de recepção e de armazenamento (BRASIL, 2004).Observou-se nas UANs que não há 

um controle de temperatura dos alimentos produzidos, como não possuem balcão quente para 

distribuição os mesmos ficam expostos até o momento do consumo. As instituições dispõem 

de freezers e geladeiras que estão em bom estado, porém não existem registros de controle de 

temperatura adequado. 

Neste contexto, equipamentos de refrigeração e congelamento necessitam do controle 

constante de temperatura, estando este controle diretamente relacionado à multiplicação 

microbiana (SOUZA, 2012). A principal não conformidade observada foi a ausência de 

termômetro, verificada nas três escolas. É importante destacar que a aferição da temperatura 

em uma UAN é preconizada pela legislação, que estabelece o controle de alimentos 

submetidos à cocção (todas as partes do alimento devem atingir 70° C), alimentos quentes 

expostos no balcão (mantidos a 60° C, por no máximo 6h) e alimentos frios (devem 

permanecer a temperaturas inferiores a 10° C, por até 4h) (BRASIL, 2004). 

 

5.3 Manipuladores 

 

Um dos primeiros itens observados foi o de higiene pessoal dos manipuladores, a 

escola A e C com 33,33% e a escola B com 50% de adequação. Nesse item, as inadequações 

mais significativas foram a presença de esmalte nas unhas e adornos, como colares, pulseiras, 

brincos e, principalmente, anéis, que eram utilizados pelos manipuladores, o que não é 

permitido durante a produção de refeições. Também foi observado que as merendeiras não 

apresentavam uniformes padronizados (calça, camisa, touca e sapatos fechados, todos de cor 

clara, como recomendado). Segundo elas, foram disponibilizadas apenas camisa e touca, 

porém são utilizados vestuários do cotidiano, como bermudas e camisas com cores 

inadequadas, e só algumas usam toucas e aventais. 
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De acordo com a RDC 216/04 (BRASIL, 2004), a higiene pessoal do manipulador é 

de extrema importância, sendo preconizadas vestimentas adequadas, que devem ser mantidas 

limpas, e que os adornos devem ser retirados durante a manipulação dos alimentos. Ainda de 

acordo com a legislação os manipuladores devem ter asseio pessoal, apresentando-se com 

uniformes compatíveis à atividade, conservados e limpos. Os mesmos devem ser trocados, no 

mínimo, diariamente e usados exclusivamente nas dependências internas do estabelecimento. 

As roupas e os objetos pessoais devem ser guardados em local específico e reservados para 

esse fim. 

Com relação ao uso de EPI’s (Equipamentos de Proteção Individual): uniformes e 

sapatos fechados, os manipuladores de alimentos utilizavam sandálias ou sapatos abertos e 

não os antiderrapantes, que são exigidos para o trabalho em uma cozinha. A falta de utilização 

do calçado adequado durante a manipulação dos alimentos além de ser anti-higiênico, também 

pode trazer riscos de acidentes para os manipuladores. 

Nas escolas não existem registros de exames médicos de avaliação da saúde dos 

manipuladores, de acordo com a RDC 216/04 (BRASIL, 2004), o controle da saúde deve ser 

registrado e realizado de acordo com a legislação específica.  

 

5.4 Recebimento 

 

Referente ao recebimento de mercadorias, as escolas atingiram o maior grau de 

adequação com 100%. Este resultado evidencia que há a existência de procedimentos 

adequados de recebimento e devolução de mercadorias, além de serem observadas a 

integridade das embalagens e a validade dos alimentos. Segundo Silva Júnior (2007), a 

qualidade da matéria-prima é um dos fatores importantes a serem considerados na produção 

de alimentos seguros. 

 

5.5 Processos e Produções 

 

Referente ao processo e produção as três escolas encontram-se com 45,61% A e B e 

com 46,78 a C de adequação, foram identificados procedimentos inadequados de higienização 

das mãos. Percebeu-se que não há cartazes de orientação aos manipuladores sobre a correta 

lavagem das mãos e demais hábitos de higiene, afixados em locais apropriados. Também 
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foram detectados problemas no armazenamento e ausência de registros e controles 

(temperatura de recebimento e cocção), além de problemas no controle da temperatura de 

distribuição dos alimentos. No que ser refere ao armazenamento das matérias-primas, não 

foram identificadas etiquetas completas em produtos manipulados. A organização do estoque 

e o controle de validade evitam que produtos sejam desperdiçados e que alimentos vencidos 

sejam utilizados. Segundo Assis (2011), a identificação com etiquetas contendo nome do 

produto, data de fabricação/manipulação e validade são essenciais neste processo. 

Ainda em relação a controles e registros, as três UANs não possuíam manual de boas 

práticas (MBP), nem os Procedimentos Operacionais Padronizados (POP) e não realizavam a 

coleta e guarda das amostras dos alimentos. A RDC 216/04 (BRASIL, 2004) diz que os 

serviços de alimentação devem dispor desses documentos e os mesmos precisam estar 

acessíveis aos funcionários envolvidos e disponíveis à autoridade sanitária, quando requerido. 

 

5.6 Higienização ambiental 

 

 Quanto a esta categoria a escola A se encontra com 36,11% e as escolas B e C com 

38,89% de adequações. A higiene das UANs por vezes é feita varrendo o piso a seco. 

Também é utilizado ainda esponjas de material abrasivo constituídos de fibras que podem se 

desprender com o uso. Não existe exclusividade com os rodos utilizados para secar os 

ambientes. Outro problema encontrado foi à fervura das esponjas, não realizada por nenhuma 

das unidades. Há problemas também relacionados à desinfecção química de utensílios e 

equipamentos, pois não possui o respectivo procedimento operacional padronizado. 

Quanto à utilização e higienização dos panos de limpeza não descartáveis, o tempo de 

uso e limpeza não era adequado. Também nas três Unidades não é feito o controle integrado 

de pragas e vetores. 

Em contrapartida, outros indicadores importantes para a manutenção das condições 

higiênicas foram atendidos pelas três UANs, sendo eles: periodicidade de retirada do lixo, 

produtos de higienização registrados no Ministério da Saúde, separação de utensílios de 

limpeza e periodicidade de higienização das bancadas. 
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6 CONCLUSÃO 

 

Com a pesquisa avaliou-se que duas UANs foram classificadas com risco sanitário alto 

e uma com risco sanitário regular, devido ao baixo nível de adesão aos requisitos normativos 

na gestão de boas práticas nos serviços da alimentação escolar para garantir a segurança dos 

alimentos servidos. 

É importante destacar a necessidade de monitorar as boas práticas de manipulação 

para garantir a qualidade e segurança dos alimentos produzidos e o desenvolvimento de 

hábitos alimentares saudáveis. Além disso, as não conformidades observadas, ou seja, as 

condições para a construção e formação de recursos humanos para higiene pessoal, podem ser 

corrigidas por meio de capacitação contínua dos manipuladores e por meio de investimentos 

financeiros para adequação da UAN às disposições da legislação sanitária vigente.  

As informações levantadas com a pesquisa poderão auxiliar ao responsável técnico 

pela alimentação escolar, no desenvolvimento e operacionalização das atividades relativas ao 

PNAE. Nesse sentido, ressalta-se a importância do nutricionista na equipe de trabalho das 

unidades escolares, a fim de proporcionar uma alimentação balanceada do ponto de vista 

nutricional e segura do ponto de vista higiênico-sanitária.  

Diante do exposto recomenda-se a avaliação das condições higiênico-sanitárias nas 

UANs de todas as escolas públicas no município de Cajueiro – AL, para orientar na 

implementação de boas práticas para garantir uma alimentação segura e saudável. 
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APÊNDICE 1- TERMO DE AUTORIZAÇÃO PARA COLETA DE DADOS 

 

 

 

FACULDADE DA CIDADE DE MACEIÓ– FACIMA 
Autorização do Ministério da Educação (MEC) para funcionar pela portaria de nº 675 de 4/7/17 em 

6/7/17 Portaria MEC nº 1.095 de 25/10/2018 publicada em 26/10/2018. 

 
TERMO DE AUTORIZAÇÃO PARA COLETA DE DADOS 

 

 

Ilmo. Diretora Sra. 
Jalda LourençoSoares 
ResponsávelAdministrativo 
Cajueiro - AL,03/01/2022 

 
 

Eu, Roberta Maria Araújo Lemos , matriculada no cursoNutrição  da Faculdade da 
Cidade de Maceió–FACIMA,sobaorientaçãodaprofessor(a)Drª Fabiana Cristina Alves de 
Albuquerque , venho solicitar a V. Sra. a autorização para coleta de dados nessa 
instituição, com a finalidade de realizar a pesquisa de iniciação científica 
intitulada:Avaliação das condições higiênico-sanitárias em Unidades de Alimentação e 
Nutrição de escolas públicas do município de Cajueiro - AL , cujo objetivo será deavaliar 
as condições higiênico-sanitárias das unidades de alimentação e nutrição em escolas 
públicas no município. Possibilitando gerar o relatório com informações que auxiliem o 
nutricionista responsável técnico pela alimentação escolar, bem como o seu quadro 
técnico, no desenvolvimento e operacionalização das atividades inerentes ao PNAE, 
quando relacionadas ao fornecimento de uma alimentação escolar segura. A coleta de 
dados ocorrerá mediante a utilização da “Lista de verificação emboas práticaspara 
Unidades de alimentação e nutrição escolares” (CECANE/FNDE) baseada na legislação 
brasileira RDC 216 e RDC 275e estadual do Rio Grande do Sul. Assumo o compromisso 
de utilizar os dados obtidos somente para fins científicos, bem como de disponibilizar os 
resultados obtidos para estainstituição. 
Agradecemos antecipadamente e esperamos contar com a sua colaboração. 

Atenciosamente, 

 

Nome da aluna - Roberta Maria Araújo Lemos 
Acadêmica de Nutrição – Matrícula: 01610008206 
Faculdade da Cidade de Maceió - FACIMA 
 

 
Eu, Fabiana Cristina Alves de Albuquerque, responsabilizo-me pelo trabalho científico da 
aluna Roberta Maria Araújo Lemos. 
 

 
 

 
Professora Orientadora - Profª Drª. Fabiana Cristina Alves de Albuquerque 
Matrícula 16029-1 
Faculdade da Cidade de Maceió - FACIMA  
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APÊNDICE 2- FOTOS DAS ESCOLAS A, B e C QUANTO A FUNCIONALIDADE 

 

 

  

  

  

 
 

Escola A 
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Escola B 
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Escola C 
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ANEXO A– LISTA DE VERIFICAÇÃO EM BOAS PRÁTICAS PARA UNIDADES DE 

ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO ESCOLARES 
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ANEXO B – RELATÓRIO- LISTA DE VERIFICAÇÃO EM BOAS PRÁTICA 
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