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RESUMO 

O direito humano à alimentação é constitucional e deve ser garantido, 
ininterruptamente, pelo estado a todos os cidadãos, assim como a efetivação 
da Segurança Alimentar e Nutricional, que consiste no direito de todos ao 
acesso a alimentos de qualidade em quantidade suficiente, sem o 
comprometimento de outras necessidades essenciais. O Programa Nacional 
de Alimentação Escolar e a Portaria Interministerial 1.010/2010 são políticas 
que visam garantir estes direitos por meio da oferta de alimentos 
nutricionalmente saudáveis na alimentação escolar. O Programa Nacional de 
Alimentação Escolar determina a adoção de controle de qualidade na 
aquisição da matéria-prima com a obrigatoriedade de garantir a segurança 
sanitária das refeições. A Portaria 1.010/2010 determina a adequação às 
Boas Práticas de Manipulação em cumprimento às determinações da 
Resolução da Agência Nacional de Vigilância Sanitária nº216/2004. 
Entretanto, grande parte das Unidades de Alimentação e Nutrição escolares 
apresenta não conformidades quanto às condições higienicossanitárias, o 
que contribui para o aumento do risco de ocorrência de doenças transmitidas 
por alimentos no ambiente escolar. Assim, esta pesquisa pretendeu verificar 
as condições físico-funcionais e higienicossanitárias das Unidades de 
Alimentação de Nutrição das escolas públicas municipais. Trata-se de um 
estudo transversal, realizado entre fevereiro e junho de 2012, em 296 
escolas localizadas em municípios da região Centro-Oeste do Brasil. 
Aplicou-se nas unidades de alimentação e nutrição um checklist semi-
estruturado, com blocos referentes às condições estruturais, disponibilidade 
de equipamentos, atuação dos manipuladores de alimentos, processos e 
procedimentos e higienização ambiental. Considerando as determinações da 
legislação sanitária vigente, classificou-se as variáveis analisadas em 
conforme ou não conforme. Em todas as unidades que participaram do 
estudo identificou-se inadequações, com destaque para o bloco referente às 
condições dos edifícios e instalações da área de preparo dos alimentos, o 
qual apresentou as maiores frequências de não conformidade, dentre elas: 
condições inadequadas de armazenamento dos alimentos; paredes, pisos, 
tetos e forros precários; janelas e portas sem telas de proteção contra a 
entrada de insetos, dentre outros. Dentre os processos e procedimentos a 
principal inadequação foi a falta de controle de temperatura dos alimentos 
prontos para o consumo. Com isso, as Unidades de Alimentação e Nutrição 
pesquisadas apresentam-se em condições insatisfatórias para a produção 
de uma alimentação escolar segura do ponto de vista higienicossanitário, o 
que pode comprometer a qualidade da refeição e a efetivação do Programa 
Nacional de Alimentação Escolar, da Segurança Alimentar e Nutricional e do 
Direito Humano à Alimentação Adequada.  
 
Descritores: Alimentação escolar, Boas Práticas de Manipulação, 
Segurança Alimentar e Nutricional.  
 
 
 



 

ABSTRACT 

In Brazil, the human right to food is a constitutional rule and it should be 
guaranteed, without interruption, by the state, to all citizens. So as the 
effectiveness of a food and nutrition security, which is the right of everyone to 
access quality food in sufficient quantity, without compromising other 
essential needs. The Brazilian School Nutrition Program (PNAE) and the 
Health and Education Ministries Resolution 1.010/2010 are strategies to 
ensure these rights. In addition in determining the supply of nutritionally 
healthy school meals, they also determine the adoption of quality control in 
the acquisition of raw materials and the obligation to ensure food safety, 
according to the standards of the Food and Nutrition Security. The Resolution 
1.010/2010 determines suitability for Good Handling Practices, meeting the 
demands of the Brazilian Health Surveillance Agency - ANVISA Resolution 
nº 216/2004. However, in a large extent, Brazilian Food and Nutrition School 
Units present non-compliance in their hygienic and sanitary conditions, which 
contributes in increasing the risk of foodborne illness in the school 
environment. Thus, this research sought to check the hygienic, sanitary and 
physical-functional conditions of these Units at public schools. It is a cross-
sectional study, conducted between February and June of 2012 in 296 public 
schools located in the Midwest of Brazil. A semi-structured check list was 
applied at these Units, with questions related to structural conditions, 
availability of equipment, performance of food handlers, processes and 
procedures, and environmental hygiene. Considering the provisions of 
Brazilian current health law, the compliance of these variables was assessed. 
In all Units participating of the study were identified inadequacies, especially 
in the aspects of the conditions of the buildings and facilities in the area 
where the food is prepared, where it had the highest frequency of non-
compliances, like: inadequate food storage conditions; walls, floor, ceiling 
and lining precariousness; doors and windows without protection against 
insects entrance; and others. Among the processes and procedures, the 
main inadequacy was the lack of temperature control of the food ready for 
consumption. Thus, the Units surveyed presented unsatisfactory conditions 
for the production of safe food from the hygienic and sanitary point of view, 
which can compromise the quality of the meals and the effectiveness of the 
Brazilian School Nutrition Program, the Food and Nutrition Safety, and the 
human right to adequate food.  
 
 
Descriptors: Public School Feeding, Good Manipulation Practices, Food 
Security. 
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CAPÍTULO 1  

 

1   INTRODUÇÃO 

 

Em setembro de 2006 promulgou-se a Lei Orgânica nº11.346, que 

define Segurança Alimentar e Nutricional (SAN) como a realização do direito 

de todos ao acesso regular e permanente a alimentos de qualidade e em 

quantidade suficiente (BRASIL, 2006a). Desde então, a SAN tornou-se um 

direito humano sob responsabilidade do estado (MINISTÉRIO DO 

DESENVOLVIMENTO SOCIAL..., 2011). 

Dentre as políticas públicas e programas sociais que atuam na 

promoção da SAN, destaca-se o Programa Nacional de Alimentação Escolar 

(PNAE), criado na década de 1950 em âmbito nacional, sob a 

responsabilidade do governo federal (MINISTÉRIO DO 

DESENVOLVIMENTO SOCIAL..., 2011). Atualmente o PNAE, apresenta um 

orçamento de R$ 3,3 bilhões, para beneficiar 45 milhões de estudantes da 

educação básica e de jovens e adultos (MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO..., 

2012a). A transferência de recursos financeiros ocorre em caráter 

suplementar aos estados, ao Distrito Federal e aos municípios, com a 

finalidade de suprir parcialmente as necessidades nutricionais dos alunos 

(MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO..., 2012b). 

Dentre as diretrizes do programa, está o emprego de alimentação 

saudável e adequada, com o objetivo de contribuir para o crescimento e o 

desenvolvimento escolar, em conformidade com a faixa etária e o estado de 

saúde dos alunos, inclusive dos que necessitam de atenção específica 

(BRASIL, 2009a; BRASIL, 2013). 

O PNAE determina também o direito à alimentação escolar com vistas 

a garantir a SAN dos alunos das escolas públicas (BRASIL, 2013). Nesta 

perspectiva e considerando que boas práticas de manipulação e qualidade 

higienicossanitária fazem interface com SAN, torna-se necessário que 

alimentação escolar seja produzida em uma Unidade de Alimentação e 

Nutrição (UAN) com infraestrutura e práticas de manipulação adequadas.   
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UAN é o departamento da empresa destinado a desenvolver 

atividades relacionadas à alimentação e nutrição, (OLIVEIRA, 2007). Nas 

escolas estas unidades referem-se às "cozinhas" onde são preparadas a 

alimentação escolar. 

Dentro de uma UAN a adoção de Boas Práticas de Manipulação 

(BPM), assim como as condições estruturais referentes ao revestimento de 

piso, paredes e forros; o dimensionamento e localização dos ralos, 

iluminação, ventilação, temperatura, umidade, dentre outros refletem 

diretamente nas condições higiênicas da unidade (MARCHEZETTI, 2010).  

Com vistas a garantir o aperfeiçoamento das ações de controle 

sanitário e promover maior proteção a saúde da população, a Agência 

Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA)/Ministério da Saúde, editou a 

Resolução de Diretoria Colegiada (RDC) nº 216/2004, a qual dispõe sobre 

Regulamento Técnico de Boas Práticas para UAN (BRASIL, 2004). Por meio 

desta Resolução, torna-se possível identificar os riscos de contaminação da 

alimentação elaborada em uma UAN, o que possibilita diagnosticar onde é 

necessário agir, além de apontar qual etapa da produção interfere na 

segurança do alimento (OLIVEIRA; BRASIL; TADDEI, 2008). 

Diversos estudos apontam que elevado número de UAN escolares 

apresentam-se em riscos de contaminação, tanto em sua estrutura física 

quanto em seu funcionamento (CARDOSO et.al., 2010a; CARDOSO et.al., 

2010b; OLIVEIRA; BRASIL; TADDEI, 2008; ROSA et al., 2008; SANTANA et 

al., 2009; SILVA; GERMANO; GERMANO, 2003). Contudo, a literatura 

científica é escassa em apresentar trabalhos que utilizem a observação 

como forma de avaliação das condições higienicossanitárias de UAN 

escolares (OLIVEIRA; BRASIL; TADDEI, 2008). 

Diante do exposto, considerando a legislação sanitária vigente para 

UAN, bem como as determinações da Lei nº11.947/2009 (BRASIL, 2004; 

BRASIL, 2009a) objetivou-se com este trabalho verificar as condições 

higienicossanitárias das UAN das escolas atendidas pelo PNAE na região 

Centro-Oeste do país. 
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2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

2.1 DIREITO HUMANO À ALIMENTAÇÃO ADEQUADA E SEGURANÇA 

ALIMENTAR E NUTRICIONAL 

 

Direitos Humanos são aqueles direitos que os seres humanos 

possuem, única e exclusivamente, por terem nascido e serem parte da 

espécie humana (PINHEIRO; CARVALHO, 2010). Os atuais direitos são 

frutos de nossa história, de nosso passado e presente, fundamentado em 

um espaço simbólico de luta e ação social (PIOVESAN, 2005).   

Em 1966 o Direito Humano à Alimentação Adequada (DHAA) foi 

reconhecido, a partir do Pacto Internacional para os Direitos Econômicos, 

Sociais e Culturais (PIDESC), diante de 146 países, entre eles o Brasil 

(UNITED NATIONS, 1996). 

Considerou-se que o DHAA, assim como o direito de toda pessoa de 

estar livre da fome, são indispensáveis para a sobrevivência, sendo 

considerados requisitos para a realização de todos os outros direitos 

humanos (BURITY et al., 2010). 

Em 1996, durante a Cúpula Mundial de Alimentação (CMA), surgiram 

como um dos encaminhamentos a definição do conceito e as formas de 

operacionalização do DHAA (ALBUQUERQUE, 2009). Em razão dessa 

demanda, em 1999, elaborou-se o Comentário Geral 12 sobre o Artigo 11 do 

PIDESC, o qual define:  

O direito à alimentação adequada realiza-se quando cada homem, 

mulher e criança, sozinho ou em comunidade com outros, tem 

acesso físico e econômico ininterruptamente à alimentação 

adequada ou meios para sua obtenção (UN COMMITEE ON 

ECONOMIC..., 1999).  

Em 2003, elaborou-se a Proposta de Emenda Constitucional (PEC) 

047/2003, a qual propôs a alteração do artigo 6º da Constituição Federal, 

introduzindo a alimentação como um direito social. Esta PEC foi aprovada 

em 2010 e por meio da Emenda Constitucional nº64, incluiu-se o Direito 

Humano à Alimentação no artigo 6º da Constituição Federal (MINISTÉRIO 

DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL..., 2011). 
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Apesar de ser dever do Estado garantir aos cidadãos a oferta de uma 

alimentação adequada e de forma regular, a história mostra que são raras as 

situações em que as sociedades humanas conseguem garantir uma 

alimentação de qualidade para todos os seus membros (ASSÃO et al., 2007; 

CASEMIRO; VALLA; GUIMARÃES, 2010). Tal fato ocorre porque a 

alimentação adequada envolve vários fatores, dentre eles: qualidade, 

quantidade, adequação nutricional, alimentos livres de agrotóxicos, respeito 

a hábitos culturais, regulamentação de propagandas etc. (BURITY et al., 

2010).  

Diversas ações ainda se fazem necessárias para a garantia do DHAA, 

dentre elas a promoção da reforma agrária, da agricultura familiar, de 

políticas de abastecimento, de incentivo a práticas agroecológicas, de 

vigilância sanitária dos alimentos, de abastecimento de água e saneamento 

básico, de alimentação escolar, do atendimento pré-natal de qualidade, da 

viabilidade de praticar o aleitamento materno exclusivo, da não 

discriminação de povos, etnia e gênero etc. (BURITY et al., 2010). 

Para a efetivação dos DHAA torna-se fundamental a implantação de 

políticas públicas intersetoriais que permitam a comunicação entre diferentes 

áreas e sejam capazes de romper com a dicotomia econômica versus social 

existentes no país (PINHEIRO; CARVALHO, 2010). 

Um grande avanço rumo à garantia do DHAA foi a Lei Orgânica de 

Segurança Alimentar e Nutricional (LOSAN), instituída pela Lei 11.346, de 15 

de setembro de 2006, a qual estabelece no artigo 2º que: 

A alimentação adequada é um 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 SAN da população 

(BRASIL, 2006a).  

Por meio do artigo 3º da LOSAN, também ampliou-se o conceito de 

Segurança Alimentar e Nutricional, a qual adquire a seguinte definição: 

SAN consiste na 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 práticas alimentares promotoras de saúde que 
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respeitem a diversidade cultural e que seja ambiental, cultural, 

econômica e socialmente sustentáveis (BRASIL, 2006a). 

A LOSAN, além de ter contribuído para aprovação da Emenda 

Constitucional nº64, também criou o Sistema Nacional de Segurança 

Alimentar e Nutricional (SISAN), por meio do qual o poder público, com a 

participação da sociedade civil organizada, deve formular e implementar 

políticas, ações, planos e programas com vistas a assegurar o DHAA 

(BRASIL, 2006a). 

Antes de se chegar ao atual conceito foram realizados vários debates 

e estudos ao longo dos tempos, os quais, no Brasil, iniciaram-se em 1932, 

quando Josué de Castro, um dos maiores intelectuais brasileiros no tema 

alimentação e nutrição, abordou a dimensão social da fome e das doenças 

(PINHEIRO; CARVALHO, 2010). Josué de Castro afirmava que a fome e má 

alimentação e nutrição são determinadas por fatores sociais e econômicos; 

portanto, somente ações sociais e coletivas, como a implantação 

progressiva de políticas públicas de segurança alimentar e nutricional 

poderiam transformar em realidade o direito humano universal à alimentação 

(PINHEIRO; CARVALHO, 2010; MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO 

SOCIAL, 2012). 

Posteriormente foram vários os avanços com vistas a efetivar a SAN, 

dentre eles destacam-se, inicialmente a Declaração Universal dos Direitos 

Humanos de 1948, a qual consagra mundialmente o direito à alimentação 

como parte de um padrão de vida adequado (MINISTÉRIO DO 

DESENVOLVIMENTO SOCIAL..., 2011). Outro marco importante foi a 

aprovação em 1988 da Constituição do Brasil, na qual instituiu-se a saúde 

como um direito e estabeleceu interface direta entre saúde e alimentação 

saudável. Em relação à alimentação escolar, destaca-se a criação da 

Campanha da "Merenda Escolar" em 1955 (MINISTÉRIO DO 

DESENVOLVIMENTO SOCIAL..., 2011). 

A partir de 2001, a temática do combate à fome ganha destaque na 

agenda política brasileira pela sociedade civil, ampliando seu espaço na 

agenda nacional, por meio de uma nova proposta de política de SAN, 

denominado à época Projeto Fome Zero (PINHEIRO; CARVALHO, 2010).  
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Em 2003, o tema da SAN torna-se prioridade do governo federal e em 

2006 com a promulgação da LOSAN e ampliação do conceito de SAN o 

Brasil adquire um grande desafio para sua abordagem, pois cada área de 

conhecimento envolvida (economia, direito, agricultura, educação, saúde, 

nutrição, assistência social, sociologia, antropologia, psicologia) tem sua 

própria perspectiva e expectativa na compreensão e utilização desse 

conceito, o que equivale a dizer que tem um marco teórico particular 

(KEPPLE; SEGALL-CORREA, 2011). 

Em 2010, além da aprovação da Emenda Constitucional nº 64, por 

meio da LOSAN, instituiu-se a Política Nacional de Segurança Alimentar e 

Nutricional (PNSAN), com o objetivo de assegurar o DHAA  a todos os 

habitantes do território brasileiro (CONSELHO NACIONAL..., 2009). 

A realização dos objetivos da PNSAN faz-se por intermédio de um 

variado conjunto de ações e programas, com os equipamentos e ações que 

lhes são correspondentes, requerendo que sua formulação e implementação 

contemplem os princípios e diretrizes da SAN (CONSELHO NACIONAL..., 

2009). 

Em 2010 também foram definidos os critérios para elaboração do I 

Plano Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional (PLANSAN), por meio 

do Decreto nº 7.272/2010 (BRASIL, 2010). O PLANSAN foi organizado a 

partir das sete dimensões de análise: produção de alimentos; disponibilidade 

de alimentos; renda e condições de vida; acesso à alimentação adequada e 

saudável, incluindo água; saúde, nutrição e acesso a serviços relacionados; 

educação e os programas e ações relacionados à SAN (MINISTÉRIO DO 

DESENVOLVIMENTO SOCIAL..., 2011). 

Durante a 4ª Conferência Nacional de SAN o PLANSAN foi 

reconhecido como um importante instrumento da Política Nacional de SAN. 

Atualmente, é o principal instrumento de planejamento, gestão e execução 

da PNSAN (MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL..., 2011). 

Apesar de todos os avanços e esforços para a garantia da SAN, ainda 

há muito a ser feito para que a formulação, a execução e o controle social de 

uma Política Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional sejam efetivos. 

Torna-se fundamentais investimentos na formulação de políticas públicas 
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que gerem significativas mudanças estruturais e também que a política 

estratégica para a SAN esteja norteada pelos princípios do DHAA 

(ALBUQUERQUE, 2009). 

Dentre as estratégias criadas com vistas a contribuir para a efetivação 

da SAN e do DHAA no ambiente escolar, destacam-se o PNAE e a Portaria 

nº1.010 de 6 de setembro de 2010, as quais determinam ações e meios para 

oferta e promoção de alimentação saudável aos alunos da rede pública, e da 

rede pública e privada, respectivamente (BRASIL, 2006b; BRASIL, 2009a). 

 

2.2 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 

 

2.2.1 Programa Nacional de Alimentação Escolar e Portaria 

Interministerial nº1010/2006. 

 

O Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) é o maior e 

mais antigo programa na área de alimentação e nutrição do Brasil, tanto em 

recursos alocados, como em número de indivíduos atendidos. Considera-se 

o único programa com cobertura universal a todos os estudantes da rede 

pública de ensino contribuindo para a garantia do direito constitucional à 

alimentação escolar a todos os alunos do ensino fundamental, inclusive 

indígenas e quilombolas (MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO, 2012b). 

O programa de alimentação escolar teve sua origem na década de 

1940. Entretanto a efetivação só ocorreu em 1955, quando foi assinado o 

Decreto nº 37.106, que instituiu a Campanha da "Merenda Escolar", 

subordinada ao Ministério da Educação. Desde então, o programa passou 

por diversas transformações e esteve vinculado a diversos órgãos e em 

1979 passou a denominar-se Programa Nacional de Alimentação Escolar 

(MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO, 2012b). 

Até 1993 a gestão do programa ocorria de forma centralizada, ou 

seja, desde o planejamento do cardápio, aquisição dos alimentos até a 

distribuição dos alimentos em todas as escolas do território nacional era 

responsabilidade do governo federal (MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO, 2012b). 

Este tipo de gestão, aliada à pressão das indústrias contribuíam para a 
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oferta de alimentos formulados ou industrializados no ambiente escolar 

(SANTOS et al., 2007). 

Em 1994, por meio da Lei 8.913 de 12 de julho, efetivou-se a 

descentralização e delegou-se competência aos estados, municípios e 

distrito federal para atendimento aos alunos de suas próprias redes de 

ensino, além da obrigatoriedade de criação dos Conselhos de Alimentação 

Escolar (CAE) para efetivar a descentralização (BRASIL, 1994).  

Desde então, o Governo Federal passou a transferir uma parcela dos 

recursos financeiros e destinou a responsabilidade, aos municípios, estados 

e distrito federal, de disponibilizar a contrapartida necessária para oferta de 

uma alimentação saudável, com vista a garantir a qualidade necessária em 

gêneros alimentícios, recursos humanos e estrutura física (BELIK; CHAIM, 

2009; PEIXINHO et al., 2011). 

Com a descentralização foi possível racionalizar a logística e os 

custos de distribuição dos produtos, além de viabilizar a oferta de uma 

alimentação mais adequada aos hábitos regionais e inserir pequenos 

produtores e comerciantes do mercado local (BELIK; CHAIM, 2009).  

Aos CAE, atribuiu-se a responsabilidade de acompanhar a utilização 

dos recursos repassados pelo PNAE e a função de atuar como um órgão 

colegiado de caráter fiscalizador, permanente, deliberativo e de 

assessoramento (CONSELHO FEDERAL..., 2010). Com a criação dos CAE 

estimulou-se a participação da sociedade e da comunidade escolar na 

gestão do programa nas escolas locais (SPINELLI; CANESQUI, 2002). 

No que tange a formalização do modelo municipalizado, ainda são 

vários os desafios, dentre eles aprimorar a infraestrutura das UAN nas 

escolas e disponibilizar equipamentos adequados para a produção da 

alimentação escolar (PEIXINHO et al., 2011). Destaca-se que em algumas 

localidades ainda ocorrem irregularidades na oferta da alimentação escolar, 

o que compromete a aspiração do programa de consolidar-se como uma 

política social universal e garantir o direito do aluno, na perspectiva da SAN 

(SANTOS et al., 2007). 

Santana et al. (2009) aponta que, por meio da oferta de alimentos, o 

PNAE traz importantes benefícios sociais, no entanto, as práticas atuais de 
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preparação de alimentos podem causar DTA, o que torna necessário a 

adoção de métodos para monitorar e viabilizar adequações quanto às 

instalações, equipamentos, práticas de higiene e segurança alimentar. 

O mais recente avanço do PNAE foi a promulgação da Lei nº 11.947, 

de 16 de junho de 2009 e da Resolução nº 38, de 16 julho de 2009, por meio 

das quais o PNAE tornou-se um programa inteiramente pautado no DHAA. A 

partir destas normatizações o PNAE adquire caráter universal e de 

continuidade, além de determinar a oferta de alimentação adequada a todos 

os estudantes das escolas públicas, filantrópicas, comunitárias, de jovens e 

adultos, indígenas e quilombolas durante os 200 dias letivos do ano 

(PEIXINHO et al., 2011).  

Além da extensão do programa a todos os estudantes, torna-se 

obrigatório que, no mínimo 30,0%, do recurso repassado pelo FNDE seja 

utilizado na aquisição de produtos da Agricultura Familiar e do 

Empreendedor familiar rural ou suas organizações (TURPIN, 2009). A 

efetivação desta determinação da lei contribui para modificações no 

consumo alimentar nas escolas, principalmente quanto à aceitação de 

alimentos mais saudáveis e adequados (TRICHES, SCHNEIDER; 2010). 

De acordo com a Lei 11.947, o PNAE deve fornecer, no mínimo, 

20,0% das necessidades nutricionais dos alunos da educação básica, 30,0% 

das necessidades dos alunos de escolas indígenas e quilombolas; além de 

pelo menos três porções de frutas e hortaliças por semana. Torna-se 

proibido a oferta de bebidas de baixo teor nutricional, como refrigerantes, 

refrescos artificiais, etc., além da restrição de alimentos industrializados, 

como: doces, alimentos ricos em sódio e gordura saturada dentre outros 

(BRASIL, 2009a; BRASIL, 2013). 

Com vistas a adquirir alimentos de qualidade, a Lei nº 11.947/2009, 

determina que devem ser previamente submetidos ao controle de qualidade, 

por meio da análise de amostras, antes de serem adquiridos para a 

alimentação escolar e o gestor municipal deve assinar um termo de 

compromisso para garantir o cumprimento desta normatização, o qual deve 

ser encaminhado ao FNDE (BRASIL, 2013).  
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Cabe também aos gestores, adotar medidas que garantam a 

aquisição, o transporte, a estocagem e o preparo/manuseio dos alimentos 

em adequadas condições higienicossanitárias até o consumo pelo alunos 

atendidos pelo Programa (BRASIL, 2013). 

Dentro do escopo deste trabalho, destaca-se o primeiro princípio do 

PNAE, o qual aponta o DHAA, com o objetivo de garantir a SAN dos alunos 

e o emprego da alimentação saudável e adequada. Nesta perspectiva e 

considerando a definição de SAN, torna-se fundamental que a alimentação 

escolar seja produzida em uma UAN em condições adequadas para garantir 

a segurança sanitária das refeições.  

Assim como a Lei no 11.947/2009, a Portaria 1.010, de 6 de setembro 

de 2006, visa contribuir para a saúde do escolar e instituiu diretrizes para a 

promoção da alimentação saudável nas escolas de educação infantil, 

fundamental e nível médio das redes públicas e privadas, em âmbito 

nacional (BRASIL, 2006b). 

A Portaria nº 1.010 foi publicada pelos Ministérios da Educação e da 

Saúde em 6 de setembro de 2006 e pautou-se nas recomendações da 

Estratégia Global para Alimentação Saudável, Atividade Física e Saúde da 

Organização Mundial de Saúde (OMS), quanto à necessidade de fomentar 

mudanças socioambientais, em nível coletivo e favorecer escolhas 

saudáveis no nível individual (BRASIL, 2006b).  

As diretrizes desta portaria são pautadas em ações de educação 

alimentar e nutricional, estímulo à produção de hortas escolares, 

implantação de boas práticas de manipulação, monitoramento da situação 

nutricional e regulamentação do comércio de alimentos: restrição ao 

comércio no ambiente escolar de alimentos e preparações com altos teores 

de gordura saturada, gordura trans, açúcar livre e sal, com incentivo ao 

consumo de frutas e hortaliças (REIS; VASCONCELOS; BARROS, 2011). 

Além destas ações determinadas por esta portaria, destaca-se o 

estímulo à implantação de boas práticas de manipulação nas UAN das 

escolas, uma vez que locais de produção e fornecimento de alimentos, como 

refeitório, restaurantes, cantinas e lanchonetes devem adequar-se às Boas 

Práticas para as UAN. A implantação das BPM é uma forma de garantir a 
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segurança sanitária dos alimentos, conforme definido nos regulamentos 

vigentes (BRASIL, 2006b). 

 

2.3 CONDIÇÕES FÍSICO-FUNCIONAIS E HIGIENICOSSANITÁRIAS DAS 

UNIDADES DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO DAS ESCOLAS 

 

Unidade de Alimentação e Nutrição (UAN) é "um serviço organizado, 

compreendendo uma sequência e sucessão de atos destinados a fornecer 

refeições balanceadas dentro dos padrões dietéticos e higiênicos, com vistas 

a atender as necessidades nutricionais dos clientes, de modo que se 

ajustem aos limites financeiros da instituição" (ABREU; SPINELLI, 2011a). 

Nas escolas estas unidades referem-se as "cozinhas" onde são preparadas 

a alimentação escolar. 

As UAN são responsáveis pelo fornecimento de refeições equilibradas 

e em condições higienicossanitárias satisfatórias (FERREIRA et al., 2011). O 

termo Segurança Alimentar, nas UAN, refere-se à responsabilidade em 

relação à saúde do comensal, o que inclui cuidados desde a escolha do 

fornecedor, aquisição da matéria-prima, armazenamento, processo de 

produção, distribuição do alimento e capacitação dos manipuladores 

envolvidos na produção das refeições (FERREIRA, 2002). 

De acordo com a Organização Mundial de Saúde (OMS) existem 10 

Regras de Ouro para proteção e preservação dos alimentos, são elas: (1) 

escolher os alimentos processados quanto à segurança; (2) cozinhar 

completamente o alimento; (3) consumir imediatamente alimentos cozidos; 

(4) armazenar alimentos cozidos cuidadosamente; (5) reaquecer 

completamente alimentos cozidos; (6) evitar contato entre alimentos crus e 

cozidos; (7) lavar as mãos repetidamente; (8) manter todas as superfícies da 

cozinha meticulosamente limpas; (9) proteger os alimentos de insetos, 

roedores e outros animais e (10) usar água limpa (ADAMS; MOTARJEMI, 

1999. pg.113). 

Nesta perspectiva, torna-se necessário a adoção de um controle de 

qualidade para manutenção do produto dentro dos níveis e tolerâncias 

aceitáveis para o consumidor (FERREIRA, 2002). De acordo com Akutsu et 
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al. (2005), a qualidade está associada a diversos fatores, dentre eles 

destacam-se os aspectos intrínsecos do alimento (qualidade sensorial e 

nutricional) e à segurança (qualidade higienicossanitária). Oliveira; Brasil; 

Taddei (2008) apontam que o controle da qualidade capaz de garantir 

refeições seguras, envolve três pontos principais: o ambiente, o alimento e o 

manipulador de alimento. 

Dentre os diversos aspectos do ambiente que refletem diretamente 

nas condições de higiene da UAN, destacam-se características da estrutura 

física como o revestimento dos pisos e paredes, o dimensionamento e a 

localização dos ralos para escoamento de água e a disposição das áreas de 

trabalho que define o fluxo de produção. Vários outros fatores como 

iluminação, ventilamção, temperatura, sonorização, cor da parede também 

podem interferir na qualidade do produto final (MARCHEZETTI, 2010). 

A área da UAN deve ser planejada, com vistas a garantir a 

operacionalização das refeições conforme os padrões de qualidade técnica e 

higienicossanitários (REGO; TEIXEIRA, 2007). Com o planejamento obtêm-

se um fluxo coerente de produção, desde a área de recebimento de 

mercadorias até a área de expedição das preparações (MARCHEZETTI, 

2010). O fluxo de produção adequado não apresenta cruzamentos em 

nenhuma das etapas de produção das refeições, além de facilitar as 

operações de manutenção, limpeza e desinfecção, o que contribui para a 

produção de refeições mais seguras (FERREIRA et. al., 2011). 

A concepção de uma UAN deve prever locais específicos para cada 

operação, ou seja, um local de recebimento para controle da matéria-prima; 

outro para armazenamento adequado de acordo com as características de 

cada produto; área de pré-preparo, área de cocção, local adequado de 

espera para distribuição e área de distribuição e consumo (OLIVEIRA; 

PINTO, 2011). 

Além da adequação física, a disponibilização de equipamentos é 

fundamental para um bom desempenho do serviço dentro da UAN. Dentre 

os equipamentos mais utilizados, destacam-se: balança plataforma, 

termômetro (área de recebimento); estrados, estantes em aço inox (área de 

armazenamento em temperatura ambiente); câmaras frias, freezers (área de 
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temperatura controlada); mesa de inox, cubas para higienização (área de 

pré-preparo); caldeirão, coifa, fogão, forno (área de cocção); balcão térmico 

aquecido, balcão térmico refrigerado (área de distribuição) (OLIVEIRA; 

PINTO, 2011). 

Com o objetivo de promover maior nível de segurança dos alimentos 

prontos para o consumo, a ANVISA/Ministério da Saúde, editou a RDC nº 

216, de 15 em setembro de 2004, a qual se tornou um marco normativo que 

estabelece o Regulamento Técnico sobre Boas Práticas para UAN 

(CARDOSO et al., 2010a). Esta normatização aplica-se a todas UAN que 

realizam, dentre outras, as seguintes atividades: manipulação, preparação e 

armazenamento de alimentos (BRASIL, 2004). 

Considerando que a alimentação escolar é elaborada em UAN 

localizadas dentro das escolas, estas unidades devem apresentar-se 

adequadas à legislação, conforme determinado no artigo 4º da Portaria 

Interministerial nº 1.010/2006  (BRASIL, 2006b). 

A implantação das BPM é obrigatória pela legislação brasileira, para 

todas as indústrias e estabelecimentos de alimentos (SEIXAS et. al., 2008). 

Por meio da adoção das BPF as UAN adotam procedimentos corretos para a 

produção de refeições e garantem a qualidade dos alimentos e, 

consequentemente a saúde do consumidor (PINTO, 2011). 

Além da RDC nº216/2004, que é específica para as UAN, as BPF 

pautam-se também na RDC/ANVISA nº275/2002, a qual é destinada aos 

estabelecimentos produtores e industrializadores de alimentos e dispõe o 

regulamento técnico de procedimentos operacionais padronizados (POP) e a 

lista de verificação de BPF (BRASIL, 2002). 

Um POP é a descrição clara e objetiva de um procedimento. Nele 

estabelece-se as instruções sequenciais para a realização das operações 

rotineiras e específicas no processo de produção e distribuição (LOPES, 

2004). Os POP contemplam as BPF e contribuem para garantia das 

condições higienicossanitárias no processo de produção de alimentos 

(BRASIL, 2002).  

A lista de verificação, também denominada checklist, possibilita 

avaliar as condições higienicossanitárias das unidades (SERVIÇO 
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NACIONAL..., 2001a). O checklist disponibilizado pela RDC nº 275/2002, 

viabiliza o levantamento das conformidades e não conformidades do 

estabelecimento, de acordo com a normatização vigente (BRASIL, 2002). 

Além da implantação das BPM, para evitar a ocorrência de surtos e 

ofertar alimentos com garantia de segurança sanitária, recomenda-se a 

adoção do sistema de Análise de Perigos e Pontos Críticos de Controle 

(APPCC). Ressalta-se que as BPM são pré-requisitos para a implantação 

deste sistema, o qual consiste em identificar, avaliar e controlar os perigos 

que são significativos para a segurança do alimento. (ORGANIZAÇÃO PAN-

AMERICANA..., 2006).  

O APPCC é uma ferramenta recomendada pela Organização Mundial 

do Comércio (OMC), Organização das Nações Unidas para a Alimentação e 

Agricultura (FAO) e Organização Mundial de Saúde (OMS) e atua na 

identificação e controle dos perigos em pontos específicos no fluxo de 

preparação da refeição. O objetivo da implantação do APPCC é prevenir, 

eliminar ou reduzir o risco de contaminação, com vistas a garantir a oferta de 

um alimento seguro e consequentemente a saúde do comensal (SERVIÇO 

NACIONAL..., 2001b). Apesar da importância da implantação do APPCC na 

prevenção de riscos, observa-se baixa adesão por parte das UAN, dentre as 

razões apontadas para a não adesão ao sistema destaca-se a falta de 

conhecimento dos métodos (EBONE; CAVALLI; LOPES, 2011). 

Apesar destas normatizações, verifica-se que a maioria das UAN das 

escolas públicas brasileiras não possui estrutura adequada para a produção 

de refeições seguras, inadequações são observadas desde a recepção da 

matéria-prima até a distribuição do alimento pronto (CALVET et. al., 2012; 

OLIVEIRA; BRASIL; TADDEI, 2008; ROSA et al., 2008; SILVA; GERMANO; 

GERMANO, 2003; SILVA; GERMANO; GERMANO, 2000). 

Estudo realizado em UAN de creches do município de São Paulo/SP, 

apontou que 100,0% das unidades apresentavam irregularidades na análise 

física das cozinhas (OLIVEIRA; BRASIL; TADDEI, 2008). Em Salvador/BA, 

apenas 0,4% de 235 escolas municipais e estaduais atendidas pelo PNAE 

apresentavam-se em boas condições, o que evidencia falhas na segurança 

da produção da alimentação escolar (CARDOSO et al., 2010a). 
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A adoção de ferramentas que garantam a qualidade durante todo o 

processo de produção, tais como as BPM e infraestrutura adequadas, são 

fundamentais para evitar a ocorrência de Doenças Transmitidas por 

Alimentos (DTA).  Assim como a adequação das instalações (área física, lay 

out, ventilação, iluminação, controle de pragas, uso de produtos químicos, 

abastecimento de água, encanamento, coleta de lixo); a disponibilidade de 

equipamentos e a adoção de boas práticas de manipulação e de controles 

de produção (EBONE; CAVALLI; LOPES, 2011; AKUTSU et. al.; 2005). 

 

2.4 DOENÇAS TRANSMITIDAS POR ALIMENTOS 

 

Doenças Transmitidas por Alimentos (DTA) são causadas pela 

ingestão de alimentos ou bebidas contaminados por micro-organismos 

patogênicos (bactérias e suas toxinas, vírus e parasitas), substâncias 

químicas (chumbo, agrotóxicos) ou que contenham em sua constituição 

estruturas naturalmente tóxicas (cogumelos venenosos, toxinas de algas e 

peixes) (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2013a; SILVA JR. 2010).  

A ocorrência de dois ou mais casos de DTA, por meio de uma 

manifestação clínica semelhante, relacionados entre si no tempo e no 

espaço, e caracterizados pela exposição comum a um alimento suspeito de 

conter microrganismo patogênico, toxina ou venenos denomina-se surto de 

DTA (GERMANO; GERMANO; UNGAR, 2001). 

Tais doenças são responsáveis pelos altos níveis de morbidade e 

mortalidade na população em geral, mas principalmente para os grupos de 

risco, tais como crianças e jovens, idosos e imunocomprometidos (WORLD 

HEALTH..., 2013). O consumo de alimentos contaminados por micro-

organismos patogênicos pode levar o indivíduo a um quadro infeccioso, 

variando de um leve desconforto a reações intensas, e até mesmo à morte 

(OLIVEIRA; BRASIL; TADDEI, 2008). 

De acordo com a OMS, devido à ingestão de alimentos contaminados, 

morrem por ano, mais de dois milhões de pessoas. Nos Estados Unidos, 

anualmente, ocorrem aproximadamente 76 milhões de casos de DTA com 

325.000 internações e 5 mil mortes (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2013a). 
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No Brasil, estima-se uma ocorrência anual média de 665 surtos, com 

13 mil doentes (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2013a). Dentre as notificações, 

5,2% ocorreram na Região Centro-Oeste e 9,09% em escolas e creches 

(MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2013b). Entretanto, esses dados podem não 

refletir a real magnitude do problema, pois existe uma grande precariedade 

das informações disponíveis (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2010). 

Dentre os surtos notificados no Brasil, entre 2000 e 2011, observou-se 

que os principais grupos de alimentos causadores de DTA foram os 

alimentos mistos, preparações com ovos ou produtos a base de ovos, doces 

e sobremesas, água e leite e derivados (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2013b). 

Germano, Germano, Ungar (2001) apontam as carnes bovinas, carnes de 

frango, maionese, queijo e leite como os alimentos que frequentemente 

aparecem relacionados a surtos e toxinfecções. 

O perfil epidemiológico das DTA no Brasil é pouco conhecido. Mas, a 

distribuição geográfica é universal e a incidência varia de acordo as 

condições socioeconômicas, educacionais, de saneamento, fatores 

ambientais e fatores culturais (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2010). 

Existem vários mecanismos patogênicos envolvidos com as DTA, os 

que permitem agrupá-las em 4 categorias: (1) Infecções, que são causadas 

por micro-organismos invasivos, como Salmonella spp, Shigella spp, 

Yersinia enterocolitica e Campylobacter jejuni; (2) Toxinfecções, causadas 

por micro-organismos que liberam toxinas durante sua multiplicação (Ex.: 

Escherichia coli enterotoxigênica, Vibrio cholerae, Vibrio parahaemolyticus, 

Clostridium perfringens e Bacillus cereus); (3) Intoxicações provocadas pela 

ingestão de toxinas formadas durante a proliferação do micro-organismo no 

alimento (Ex.: Staphylococcus aureus, Bacillus cereus e Clostridium 

botulinum); (4) intoxicações não bacterianas causadas por metais pesados, 

agrotóxicos, fungos silvestres, plantas e animais (Ex.: moluscos, peixes) 

(MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2010). 

As DTA ocorrem devido à falhas durante o processamento e 

distribuição das refeições, uma vez que nas UAN, durante a manipulação, os 

alimentos estão mais susceptíveis aos riscos de contaminação por micro-

organismos (FERREIRA, et al., 2011). 
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Em uma escola de Pontalina (São Paulo), 211 pessoas foram 

infectadas, destas 38,9% foram internados com sintomas como diarréia, 

febre, dores abdominais, vômitos, calafrios e cefaléia. De acordo com 

levantamentos, ocorreu contaminação endógena de ovos, uma vez que foi 

ofertado molho de maionese, a qual utilizou ovo cru em sua preparação 

(KAKU et al., 1995).  

Em 14 de junho de 2008, em Incheon (Coréia do Sul), dos 1560 

pessoas que consumiram a refeição da escola, 177 apresentaram sintomas 

de DTA, com taxa de ataque de 7,5%. Os resultados apontam que consumo 

de salada de pepino, couve e rabanete preparados pelos manipuladores de 

alimentos estavam associados com os casos de DTA (YU et al., 2010). 

A ocorrência de um surto de DTA tende a configurar-se como 

problema de saúde pública, o que torna essencial a aplicação das BPM nas 

UAN das escolas (GOMES; CAMPOS, MONEGO, 2012). Principalmente no 

ambiente escolar, onde o público é composto por crianças que estão em 

constante crescimento e fazem parte do grupo de indivíduos mais 

vulneráveis às DTA (CARDOSO et al., 2010a, CARDOSO et al., 2010b; 

DÍAS et al., 2003).  

 

2.5 MANIPULADORES DE ALIMENTOS VERSUS BOAS PRÁTICAS DE 

MANIPULAÇÃO 

 

O manipulador de alimentos é considerado um elo indiscutível na 

cadeia epidemiológica das DTA, pois trabalha em contato íntimo com os 

alimentos durante o preparo das refeições, o que pode contribuir para a 

disseminação de patógenos no processamento de alimentos (MUNHOZ; 

PINTO; BIONDI, 2008; COLOMBO; OLIVEIRA; SILVA, 2009). 

O Codex Alimentarius define manipulador de alimentos como "toda 

pessoa que manipula diretamente os alimentos embalados ou não, os 

equipamentos e utensílios utilizados nos alimentos, e as superfícies que 

entram em contatos com os alimentos, da qual se espera que cumpra os 

requisitos de higiene dos alimentos" (ORGANIZAÇÃO PAN-AMERICANA..., 

2006).  
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Nas UAN das escolas, os manipuladores de alimentos são 

conhecidos como "merendeiras". Ao longo da história do PNAE, a atuação 

destes profissionais tornou-se cada vez mais complexa, pois em tempos 

anteriores a alimentação escolar era composta por produtos industrializados 

e biscoitos, e atualmente oferta-se uma refeição completa composta por 

produtos in natura (CARVALHO et al., 2008). 

Diante desta evolução e considerando que o manipulador de 

alimentos é um dos principais componentes que podem afetar a qualidade 

da alimentação escolar, tornam-se necessárias novas adaptações, para que 

o manipulador não realize seu trabalho norteado por conhecimentos 

empíricos adquiridos nos anos de prática (CARVALHO et al., 2008; LEITE et 

al., 2011). 

Colombo, Oliveira e Silva (2009) observaram que estes profissionais 

não possuem conhecimento definido sobre DTA, além de desenvolverem um 

trabalho socialmente desvalorizado, que não exige alto nível de escolaridade 

e/ou qualificação, o que reforça a importância do processo de educação 

continuada por meio de capacitações e palestras sobre higiene e BPM 

(COSTA; LIMA; RIBEIRO, 2002). 

Oliveira, Brasil e Taddei (2008) também identificaram que os maiores 

fatores de risco para a contaminação dos alimentos são as ações dos 

manipuladores, os quais desempenhavam diversas práticas inadequadas, 

dentre elas: falar, cantar, tossir, espirrar durante a manipulação dos 

alimentos e não higienizar as mãos adequadamente. 

Para a higienização das mãos, os manipuladores devem adotar 

técnicas adequadas de frequência e procedimentos e ter o hábito de lavá-

las, preferencialmente, a cada hora e toda vez que entrar no setor e/ou 

mudar de função (MANZALLI, 2010). 

Na região metropolitana de Belo Horizonte (MG), em relação aos 

hábitos higiênicos, a principal não conformidade observada se referia à 

inadequada frequência de higienização das mãos, além da forma incorreta 

de higienizá-las (FERREIRA et al., 2011). Em escolas públicas do Estado de 

Goiás, detectou-se a higiene pessoal como uma das principais 

inadequações para a produção de refeições, bem como a deficiência de 
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recursos humanos adequados, capacitados e ausência de supervisão 

continuada (GOMES; CAMPOS; MONEGO, 2012).  

Além da adoção das BPM, é também fundamental o cuidado com a 

saúde do trabalhador, uma vez que as pessoas podem transmitir doenças 

por meio dos alimentos. Dessa forma, é necessária a realização de exames 

médicos e laboratoriais admissionais, periódicos e demissionais (MANZALLI, 

2010). De acordo a RDC no 216/2004, além da obrigatoriedade de realização 

destes exames, determina-se a manutenção do asseio pessoal e utilização 

de uniformes completos compatíveis com as atividades, unhas sempre 

curtas e sem esmalte, proibição do uso de adorno, higienização frequente 

das mãos, além de supervisão e capacitação periódica em higiene pessoal, 

manipulação higiênica, DTA, boas práticas e contaminantes alimentares 

(BRASIL, 2004). 

O conhecimento sobre BPM é essencial na produção da alimentação 

escolar, pois ao estabelecer os pontos críticos referentes aos aspectos 

higienicossanitários, contribui-se para subsidiar políticas públicas que 

promovam melhorias na execução do PNAE e garantam a produção de 

refeições adequadas e saudáveis à clientela escolar (GOMES; CAMPOS; 

MONEGO, 2012). 

Ensinar, capacitar e motivar os profissionais nas habilidades e 

conhecimentos requeridos pelo cargo permite assegurar a realização 

eficiente de um trabalho. As atividades de capacitação dos manipuladores 

devem ser contínuas e sistemáticas e principalmente levar a mudanças de 

atitude (ABREU; SPINELLI, 2011b). 

De acordo com a legislação, o profissional habilitado para atuar como 

responsável técnico da alimentação escolar nos municípios é o nutricionista 

(BRASIL, 2009a). Dentre as atribuições deste profissional destacam-se a 

elaboração e implantação do Manual de Boas Práticas e a função de 

acompanhar e supervisionar todo o processo de produção da alimentação 

escolar (CONSELHO FEDERAL DE NUTRICIONISTAS, 2010). 

Além destas atribuições, cabe ao nutricionista responsável técnico 

pelo PNAE, coordenar e monitorar o diagnóstico e o estado nutricional dos 

estudantes; planejar o cardápio da alimentação escolar de acordo com a 
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cultura alimentar; identificar o perfil epidemiológico da população atendida; 

verificar a vocação agrícola local e acompanhar o processo de produção da 

alimentação escolar desde a aquisição de gêneros alimentícios até a 

produção e distribuição da alimentação, além de propor e realizar ações de 

educação alimentar e nutricional nas escolas (BRASIL, 2013). 

Aos gestores do Programa nos municípios, cabe oferecer condições 

suficientes e adequadas de trabalho para este profissional, além de cumprir 

com os padrões numéricos mínimos de referência de nutricionistas por 

número de escolares, conforme determinado na Resolução CFN Nº 

465/2010 (BRASIL, 2013). 

Apesar da importância do trabalho a ser desempenhado pelo 

profissional de nutrição, um estudo realizado em escolas estaduais e 

municipais de Salvador (Bahia) detectou um acompanhamento deficiente por 

técnicos de nível superior nas UAN. Observou-se que haviam apenas cinco 

nutricionista da rede municipal para 359 escolas e um nutricionista na rede 

estadual para 250 escolas da capital com mais aproximadamente 1000 

escolas distribuídas no interior do estado (CARDOSO et al., 2010). 

Um outro estudo, realizado com 434 nutricionistas cadastrados no 

PNAE, apontou que 33,3% exerciam suas atividades em mais de um 

município; inclusive dois destes profissionais trabalhavam em 15 municípios, 

70,5% atuavam também em outras áreas e 50,3% apesar de possuírem 

vínculo empregatício com o PNAE, trabalhavam por tempo parcial (MELO et 

al., 2012). 
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3 OBJETIVOS 

 

3.1 OBJETIVO GERAL 

Analisar as condições físico-funcionais e higienicossanitárias das 

Unidades de Alimentação e Nutrição de escolas públicas municipais da 

região Centro-Oeste do Brasil.  

 

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 

 Averiguar as condições físico-funcionais das Unidades de 

Alimentação e Nutrição frente à segurança sanitária da produção de 

refeições;  

 Identificar as condutas higienicossanitárias dos manipuladores de 

alimentos das Unidades de Alimentação e Nutrição;  

 Avaliar os processos e procedimentos na manipulação dos alimentos 

nas Unidades de Alimentação e Nutrição. 
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4 MÉTODOS 

  

4.1 DELINEAMENTO DO ESTUDO 

 

Estudo do tipo transversal de caráter descritivo desenvolvido 

juntamente com o Centro Colaborador em Alimentação e Nutrição do 

Escolar da Universidade Federal de Goiás e Região Centro-Oeste 

(CECANE-UFG/Centro-Oeste) nas escolas públicas dos estados de Goiás, 

Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. 

Para definição da amostragem definiu-se um plano em dois estágios. 

Primeiramente, fez-se a seleção dos municípios da região Centro-Oeste que 

fariam parte da amostra. Considerou-se inicialmente apenas os municípios 

que não cumpriram a determinação do artigo 14 da Lei 11.947/2009, de que 

no mínimo 30,0% dos recursos financeiros repassados pelo FNDE, no 

âmbito do PNAE, fossem utilizados na aquisição de gêneros alimentícios da 

Agricultura Familiar (BRASIL, 2009a) (Figura 1). 

Excluíram-se também aqueles que receberam formação ou 

assessoria do CECANE-UFG/Centro-Oeste nos anos anteriores, pois 

considerou-se que estas geram intervenções positivas nas condições físico-

funcionais e higienicossanitárias das UAN escolares (CECANE UFG / 

CENTRO-OESTE, 2012).  

Diante destes critérios, excluiu-se, respectivamente, 208, 62 e 27 

municípios dos estados de Goiás, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. 

Obteve-se, então uma amostra inicial de 168 municípios, com 938 escolas 

públicas municipais do ensino fundamental e médio (MINISTÉRIO DA 

EDUCAÇÃO, 2011). 

A partir deste número obtido de escolas existentes nos municípios 

que atendiam aos critérios definidos e considerando uma prevalência 

aproximada de UAN escolares com condições higienicossanitárias 

insatisfatórias de 50,0%, precisão de 5,0% e nível de confiança de 95,0% 

definiu-se uma amostra mínima necessária de 273 escolas municipais e ao 

acrescentar a este valor, 10,0% para compensar possíveis perdas, estipulou-
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se uma amostra final de 300 escolas municipais, de acordo com a fórmula 

(HOFFMANN, 2006): 
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Onde: 

 

P: proporção de unidades com condições higienicossanitárias 

insatisfatórias. 

N: Tamanho da população 

2

z  : quintil associado com o nível de confiança pré-determinado. 

d: Erro de estimação (pré-determinado) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Fluxograma dos procedimentos de amostragem em múltiplos 
estágios.  Região Centro-Oeste, 2011. 

 

Dos 168 municípios que atendiam aos critérios estabelecidos foram 

sorteados aleatoriamente 60 municípios para fazerem parte da amostra.  

Municípios por estado da Região Centro-Oeste 
(GO: 246; MS: 78; MT: 141) 

 

Municípios sem aquisição da Agricultura Familiar e sem formação do CECANE 
UFG/Centro-Oeste 

(GO: 38; MS: 51; MT: 79 - total: 168) 
 

 
Sorteio aleatório de 60 municípios com distribuição proporcional por estado 

(GO: 14; MS: 18; MT: 28)  

Distribuição proporcional de escolas de acordo com o número total 
de escolas por estado 

(Total das 300 escolas por estado: GO: 51; MS:82; MT:167) 

 

Alocação aleatória simples 

 

Escolas municipais selecionadas 
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Após a definição dos municípios, fez-se a seleção das escolas. Para 

definição do número de escolas por município, considerou-se o número total 

de escolas existentes em cada município e fez-se a distribuição proporcional 

(Tabela 1). 

Todos os cálculos foram efetuados por meio do programa estatístico 

EPIINFO Windows 7.0. 

 
Tabela 1. Número de municípios e escolas públicas municipais selecionados 
nos estados da região Centro-Oeste do Brasil, 2011. 

Estado   Municípios  

Municípios sem 
aquisição da AF

1
 e não 

assessorados pelo 
CECANE

2 
 

Escolas 
Municipais

3,4  

Distribuição 
proporcional das 

escolas  

 n n % n % n 

GO 246 38 22,6 159 16,9 51 

MT 141 79 47,0 523 55,8 167 

MS 78 51 30,4 256 27,3 82 

TOTAL 465 168 100,0 938 100,0 300 

1
 Agricultura familiar 

2
 Centro Colaborador em Alimentação e Nutrição Escolar/UFG/Centro-Oeste 

3
 Fonte: www.fnde.gov.br (MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO, 2011).  

4
 O número de escolas (n) refere-se ao total de escolas municipais do ensino médio e fundamental, 

não inclui as escolas estaduais, indígenas, quilombolas e pré-escolas e creches. 
 
 

4.1.1 Critérios de Inclusão e Exclusão 

 

Após a definição dos 60 municípios, utilizou-se como critério de 

inclusão a obrigatoriedade da presença do nutricionista como responsável 

técnico do PNAE, conforme determinação da Lei nº 11.947/2009 (BRASIL, 

2009a). Para os municípios onde constatou-se a inexistência deste 

profissional, fez-se um novo sorteio para substituição do mesmo. 

Dentre as escolas, participaram do estudo somente as municipais do 

ensino médio e fundamental. Excluíram-se as estaduais, indígenas e 

quilombolas e pré-escolas e creches. As escolas estaduais foram excluídas 

porque são gerenciadas e acompanhadas pelas Secretarias Estaduais de 

Educação, as indígenas e quilombolas por apresentarem particularidades 

específicas destas comunidades e as pré-escolas e creches foram excluídas 

por necessitarem de UAN com condições diferenciadas para funcionamento 

adequado ao público de lactentes.  
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4.1.2 Formação dos pesquisadores de campo 

 

Os pesquisadores de campo que foram a campo passaram por um 

processo de seleção, o qual tinha como critério a obrigatoriedade de serem 

profissionais nutricionistas. Selecionou-se seis pesquisadores, os quais 

receberam capacitação de 20 horas (teórico-práticas) para realização das 

atividades propostas. Dentre os temas abordados, destacaram-se aqueles 

de interesse na execução da pesquisa: 

- Boas Práticas de Manipulação; 

- RDC no 216 / 2004 (BRASIL, 2004); 

- Checklist: objetivo, importância e aplicação prática. 

A atividade prática foi realizada por meio de visitas às escolas do 

município de Goiânia, com vistas a orientar e padronizar as normas de 

conduta e aplicação do instrumento de coleta de dados.  

 

4.1.3 Coleta de dados 

 

A coleta de dados ocorreu entre os meses de fevereiro e junho de 

2012. Para cada um dos municípios dos diferentes estados, designou-se um 

profissional com o objetivo de verificar as condições físico-funcionais e 

higienicossanitárias das UAN escolares. 

Utilizou-se para a coleta de dados um formulário semi-estruturado 

denominado checklist: Cozinha da escola (ANEXO 1), o qual apresentava-se 

dividido em blocos: A) Edifícios e instalações da área de preparo de 

alimentos, B) Equipamentos e utensílios, C) Manipuladores, D) Processos e 

procedimentos e E) Higienização ambiental (Quadro 1). 

Aos manipuladores de alimentos, aplicou-se um formulário específico 

denominado checklist: Manipuladores (ANEXO 2), composto pelas variáveis: 

tipo de cargo, tipo de vínculo, carga horária semanal, participação em 

capacitação, temas das capacitações, atuação do manipulador em outras 

funções, frequência de controle de saúde. 

Os checklists atuaram na identificação das condições físico-

funcionais, higienicossanitárias e das práticas de manipulação de alimentos, 
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as quais foram classificadas em conformes e não conformes, de acordo com 

as determinações da RDC nº 216/2004 (BRASIL, 2004). 

Os instrumentos foram elaborados e validados pelo CECANE da 

Universidade Federal de São Paulo (CECANE-UNIFESP, 2010). 

 

Quadro 1. Variáveis referentes à identificação das condições físico 
funcionais e higienicossanitárias das Unidades de Alimentação e Nutrição 
das escolas municipais da região Centro-Oeste, Brasil, 2012. 

IDENTIFICAÇÃO DOS 
BLOCOS 

VARIÁVEIS 

COZINHA NA ESCOLA 

Bloco A: Edifícios e 
instalações da área de 
preparo de alimentos 

Tipo de água utilizada; 
Adequação do local de preparação da alimentação escolar; 
Adequação da área externa; 
Adequação do piso, das paredes e do teto da UAN; 
Adequação da proteção contra insetos (telas nas portas e 
janelas); 
Adequação dos estoques e condições de armazenamento dos 
alimentos; 
Adequação do local de distribuição e consumo da alimentação 
escolar; 
Adequação do processo de limpeza da caixa d'água; 

Bloco B: Equipamentos e 
Utensílios 

Disponibilização e manutenção de equipamentos e utensílios  

Bloco C: Manipuladores 

Cargo do profissional responsável pela manipulação de 
alimentos; 
Uso de uniformes; 
Uso de adornos e esmaltes 

Bloco D: Processos e 
Procedimentos 

Adequação do processo e da frequência de higienização das 
mãos; 
Adequação do processo de recebimento de produtos 
alimentícios; 
Adequação do processo de armazenamento e manipulação de 
alimentos prontos para consumo; 
Adequação do processo de higienização dos vegetais; 
Adequação do grau de cocção de alimentos de origem animal; 
Adequação do processo de descongelamento dos alimentos; 

Bloco E: Higienização 
Ambiental 

Frequência de higienização do ambiente, equipamentos e 
utensílios; 
Adequação do armazenamento do lixo;  
Adequação do controle de pragas. 

 

 
4.2 ANÁLISE ESTATÍSTICA 

 

Na tabulação dos dados, atribuiu-se para cada questão avaliada 

categorias diferentes para os respectivos itens: não conforme (0), conforme 

(1), não se aplica (2) de acordo com as determinações da legislação vigente 

(RDC nº 216/2004). Para as questões em que não foi possível obter 

respostas e foram consideradas perdas atribuiu-se " . " (ponto). 
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O banco de dados foi elaborado em programa Microsoft Excel versão 

2007, com dupla digitação para checagem de inconsistências, a qual foi 

realizada no pacote estatístico Stata/SE versão 11.0. 

Avaliou-se as frequências de atendimento das variáveis de 

adequação de forma global, com vistas a identificar as condições gerais das 

UAN das escolas e em blocos, para diagnosticar os pontos com maiores 

frequências de não conformidades e conformidades.  

Os valores de porcentagens de adequação foram estimados 

pontualmente e segundo a Unidade de Federação (GO, MT e MS) e o 

segmento (urbana e rural). Para avaliar a relação entre conformidade e não 

conformidade utilizou-se medidas de associação baseadas no método 

estatístico Qui-quadrado. Considerou-se um erro de tipo I de 0,05 para 

resultados estatisticamente significativos.  

  

4.3 ASPECTOS ÉTICOS 

 

O estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da 

Universidade Federal de Goiás, conforme Parecer Consubstanciado nº 

354/11 (ANEXO 3). Respeitou-se os princípios e diretrizes da Resolução 

196 /1996 (CONSELHO NACIONAL DE SAÚDE, 1996). 

Aos manipuladores de alimentos entrevistados, aplicou-se o Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) (APÊNDICE A) 
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RESUMO 

Objetivo: 

Verificar as condições físico-funcionais e higienicossanitárias das Unidades de 

Alimentação de Nutrição das escolas públicas municipais localizadas na região 

Centro-Oeste do país. 

Métodos: 

Estudo transversal, realizado entre fevereiro e junho de 2012, em 296 unidades de 

alimentação e nutrição escolares localizadas em municípios da região Centro-Oeste 

do Brasil. Aplicou-se nestas unidades checklist semi-estruturado, dividido em blocos 

referentes às condições estruturais, disponibilidade de equipamentos, atuação dos 

manipuladores de alimentos, processos e procedimentos e higienização ambiental. 

Considerando as determinações da Agência Nacional de Vigilância Sanitária para 

Unidades de Alimentação e Nutrição (RDC nº216/2004), classificou-se as variáveis 

analisadas em conforme ou não conforme. 

Resultados: 

Em todas as unidades de alimentação e nutrição que participaram do estudo 

identificou-se inadequações, com destaque para o bloco referente às condições dos 

edifícios e instalações da área de preparo dos alimentos, o qual apresentou as 

maiores frequências de não conformidade, tais como: Condições inadequadas de 

armazenamento dos alimentos; paredes, pisos, tetos e forros precários; janelas e 

portas sem telas de proteção contra a entrada de insetos, dentre outros. Quanto 

aos processos e procedimentos, a principal inadequação foi a falta de controle de 

temperatura dos alimentos prontos para o consumo.  

Conclusão:  

As unidades de alimentação e nutrição pesquisadas apresentam-se em condições 

insatisfatórias para a produção de uma alimentação escolar segura do ponto de 

mailto:mpiscoya@mat.ufg.br
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vista higienicossanitário, o que pode comprometer a qualidade da refeição, a 

Segurança Alimentar e Nutricional no ambiente escolar e a efetivação do Programa 

Nacional de Alimentação Escolar. 

 

Termos de indexação: Alimentação escolar, Boas práticas de manipulação, 

Segurança Alimentar e Nutricional. 

 

ABSTRACT 

Objective: 

Check physical, functional, hygienic and sanitary conditions of the food service of 

public schools in the Midwest region of Brazil. 

Methods: 

Cross-sectional study, conducted between February and June of 2012 in 296 public 

schools located in the Midwest of Brazil. A semi-structured check list was applied at 

these Units, with questions related to structural conditions, availability of equipment, 

performance of food handlers, processes and procedures, and environmental 

hygiene. Considering the provisions of the Brazilian Health Surveillance Agency 

(RDC nº 216/2004), the compliance of these variables was assessed. 

Results: 

In all Units participating of the study were identified inadequacies, especially in the 

aspects of the conditions of the buildings and facilities in the area where the food is 

prepared, where it had the highest frequency of non-compliances, like: inadequate 

food storage conditions; walls, floor, ceiling and lining precariousness; doors and 

windows without protection against insects entrance; and others. Among the 

processes and procedures, the main inadequacy was the lack of temperature 

control of the food ready for consumption. 

Conclusion: 

The Units surveyed presented unsatisfactory conditions for the production of safe 

food from the hygienic and sanitary point of view, which can compromise the quality 

of the meals and the effectiveness of the Brazilian School Nutrition Program. 

 

Index terms: School Food, Good Handling Practices, Food and Nutrition Security. 
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INTRODUÇÃO  

Unidade de Alimentação e Nutrição (UAN) é "um serviço organizado, 

compreendendo uma sequência e sucessão de atos destinados a fornecer 

refeições balanceadas dentro dos padrões dietéticos e higiênicos, com vistas a 

atender as necessidades nutricionais dos clientes, de modo que se ajustem aos 

limites financeiros da instituição"1. Nas escolas, estas unidades referem-se as 

"cozinhas" onde são preparadas a alimentação escolar. 

A oferta de alimentos microbiologicamente seguros nas unidades escolares 

é determinada em Lei2, uma vez que o público é composto por crianças que estão 

em constante crescimento e fazem parte do grupo de indivíduos mais vulneráveis 

às Doenças Transmitidas por Alimentos (DTA)3,4,5. Tais doenças são causadas pela 

ingestão de alimentos ou bebidas contaminados por bactérias e suas toxinas, vírus, 

parasitas, toxinas naturais ou por produtos químicos6.  

Condições físico-funcionais adequadas e adoção de Boas Práticas de 

Manipulação (BPM) nas UAN podem reduzir as chances de ocorrência de DTA e 

garantir a oferta de uma refeição segura do ponto de vista sanitário.  

As características da estrutura física de uma UAN, como o tipo de 

revestimento de piso, paredes e forros, as condições das portas e janelas; o 

dimensionamento e localização dos ralos, iluminação, ventilação, temperatura, 

umidade, dentre outros refletem diretamente nas condições higiênicas  da unidade7. 

Identificar o risco de contaminação da alimentação possibilita diagnosticar onde é 

necessário agir, além de apontar qual etapa da produção interfere na segurança do 

alimento8. 

Atualmente, o Regulamento Técnico de Boas Práticas para UAN é 

disponibilizado por meio da Resolução de Diretoria Colegiada (RDC) nº 216, de 15 

de setembro de 2004, a qual tem por objetivo aperfeiçoar as ações de controle 

sanitário e promover maior proteção a saúde da população9. No entanto, diversos 

trabalhos apontam que elevado número de UAN escolares não atendem esta 

normatização e apresentam-se em riscos de contaminação, tanto em sua estrutura 

física quanto em seu funcionamento3,4,8,10,11,12. Em Salvador, de 235 escolas 

públicas pesquisadas, aproximadamente 57% apresentavam-se em condições 

insatisfatórias3. 

Nesta perspectiva e considerando que a qualidade higienicossanitária está 

em interface direta com a garantia da Segurança Alimentar e Nutricional (SAN), 

torna-se relevante que a alimentação escolar seja produzida em UAN com 

infraestrutura e práticas de manipulação adequadas.   
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Dentre as políticas e programas sociais que atuam na promoção da SAN, 

destaca-se o Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE), que foi criado na 

década de 1950, quando pela primeira vez, estruturou-se um programa de 

alimentação escolar em âmbito nacional, sob a responsabilidade pública, até então 

conhecido como "merenda" escolar13. Dentre as diretrizes do programa, está o 

emprego de alimentação saudável e adequada, com vistas a contribuir para o 

crescimento e o desenvolvimento escolar, em conformidade com a sua faixa etária 

e seu estado de saúde, inclusive dos que necessitam de atenção específica13,14. 

Aos gestores do Programa nos municípios e estados cabe adotar medidas 

que garantam a aquisição, o transporte, o armazenamento e o preparo de uma 

refeição com condições higiênicossanitárias satisfatórias até o seu consumo pelo 

alunos atendidos pelo PNAE14. 

Diante do exposto e com base na RDC nº 216/2004 e nas determinações da 

Lei nº 11.947/2009, o presente estudo teve como objetivo verificar as condições 

físico-funcionais e higienicossanitárias das UAN das escolas públicas municipais, 

localizadas na região Centro-Oeste do país. 

 

MÉTODOS 

Estudo do tipo transversal, de caráter descritivo com abordagem 

quantitativa15, aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Federal 

de Goiás (Parecer Consubstanciado nº 354/11). A coleta de dados ocorreu nas 

UAN de escolas públicas municipais dos estados que compõem a região Centro-

Oeste do Brasil (Goiás, Mato Grosso do Sul e Mato Grosso) no período de fevereiro 

a junho de 2012.  

O plano de amostragem foi elaborado em dois estágios. Primeiramente, 

selecionou-se os municípios da região Centro-Oeste que não cumpriram a 

determinação do artigo 14 da Lei 11.947, de 6 de junho de 2009. Este artigo 

determina que, no mínimo 30,0% dos recursos financeiros repassados pelo FNDE, 

no âmbito do PNAE, devem ser utilizados na aquisição de gêneros alimentícios da 

Agricultura Familiar13. Excluiu-se também aqueles municípios que receberam 

formação ou assessoria do Centro Colaborador em Alimentação e Nutrição da 

Universidade Federal de Goiás da Região Centro-Oeste (CECANE-UFG/Centro-

Oeste) nos anos anteriores, uma vez que essas atividades interferem positivamente 

nas condições físico-funcionais e higienicossanitárias das UAN escolares16.  

Obteve-se então um total de 168 municípios com 938 escolas públicas 

municipais do ensino fundamental e médio. A partir do número obtido de escolas 

existentes nos municípios que atendiam aos critérios definidos, e considerando uma 
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prevalência aproximada de UAN escolares com condições higienicossanitárias 

insatisfatórias de 50,0%, precisão de 5,0% e intervalo de confiança de 95,0%, 

definiu-se uma amostra mínima necessária de 273 escolas municipais e ao 

acrescentar a este valor, 10,0% para compensar possíveis perdas, estipulou-se 

uma amostra final de 300 escolas municipais, de acordo com Hoffmann (2006)17. 

Dentre os 168 municípios que atendiam aos critérios estabelecidos foram 

sorteados aleatoriamente 60 municípios para fazerem parte da amostra. Após a 

definição dos municípios, utilizou-se como critério de inclusão a obrigatoriedade da 

presença do nutricionista como responsável técnico do PNAE, uma vez que é uma 

determinação da Lei nº 11.947/200913. 

Na segunda etapa fez-se a seleção das escolas. Para definição do número 

de escolas por município, considerou-se o número total de escolas existentes e fez-

se a distribuição proporcional. Dentre as escolas selecionadas, participaram do 

estudo somente aquelas municipais do ensino médio e fundamental. Excluíram-se 

as escolas estaduais, indígenas e quilombolas e pré-escolas e creches. As escolas 

estaduais foram excluídas porque são gerenciadas e acompanhadas pelas 

Secretarias Estaduais de Educação, as indígenas e quilombolas por apresentarem 

particularidades específicas destas comunidades e as pré-escolas e creches foram 

excluídas por necessitarem de UAN com condições diferenciadas para 

funcionamento adequado ao público de lactentes.  

Utilizou-se para a coleta de dados um formulário semi-estruturado 

denominado checklist, dividido em blocos: A) Edifícios e instalações da área de 

preparo de alimentos, B) Equipamentos e utensílios, manipuladores, C) 

Manipuladores, D) Processos e procedimentos e E) Higienização ambiental. 

Aos manipuladores de alimentos, aplicou-se um formulário específico 

denominado "Manipuladores", composto pelas variáveis: tipo de cargo; tipo de 

vínculo empregatício; carga horária semanal de trabalho; participação em 

atividades de formação profissional e temas abordados; atuação do manipulador 

em outras funções e frequência de controle de saúde. Por meio dos instrumentos, 

elaborados e validados pelo CECANE da Universidade Federal de São Paulo18, foi 

possível identificar as condições físico-funcionais, higienicossanitárias e as práticas 

de manipulação de alimentos pelos manipuladores. 

Na tabulação dos dados, atribuiu-se para cada questão avaliada categorias 

diferentes para os respectivos itens: não conforme (0), conforme (1), não se aplica 

(2) de acordo com as determinações da legislação vigente (RCD nº 216/2006). Para 

as questões em que não foi possível obter respostas e foram consideradas perdas 

atribuiu-se " . " (ponto). 



 _______________________________________________________________  
53 

 

O banco de dados foi elaborado em programa Microsoft Excel versão 2007, 

com dupla digitação para checagem de inconsistência, a qual foi realizada no 

pacote estatístico Stata/SE versão 11.0. 

Os valores de porcentagens de adequação foram estimados pontualmente e 

segundo a Unidade de Federação (GO, MT e MS) e o segmento (urbana e rural). 

Para avaliar a relação entre conformidade e não conformidade utilizou-se medidas 

de associação baseadas no método estatístico Qui-quadrado. Considerou-se um 

erro de tipo I de 0,05 para resultados estatisticamente significativos. Avaliou-se as 

frequências de atendimento das variáveis de adequação, com vistas a identificar as 

condições das UAN das escolas e diagnosticar os pontos com maiores frequências 

de não conformidades.  

 

RESULTADOS 

Dentre os 59 municípios da região Centro-Oeste que participaram do 

estudo, 22,0% (13) localizava-se no estado de Goiás, 30,5% (18) no Mato Grosso 

do Sul e 47,5% (28) no Mato Grosso. Ressalta-se que ocorreu uma única perda 

devido a problemas políticos em um dos municípios previamente selecionado. 

Diante disso, a amostra constituiu-se de 296 UAN de escolas públicas da rede 

municipal de ensino, destas 76,0% (225) encontrava-se em zona urbana e 24,0% 

(71) na zona rural.  

Identificou-se que 100% (296) das UAN das escolas que fizeram parte da 

amostra não cumpriam todas as determinações da legislação vigente para BPM. 

Em 99,3% (294) das escolas as refeições eram preparadas em suas próprias UAN, 

em duas escolas localizadas na zona rural, as refeições eram preparadas na casa 

da "merendeira". 

Ao verificar as adequações à RDC nº 216/2004 das condições referentes à 

edifícios e instalações da área de preparo de alimentos (Bloco A), identificou-se 

diversas não conformidades, dentre aquelas que apresentaram frequência superior 

a 86% destacam-se (Tabela 1): 

 inadequações na área externa às UAN, nas quais observou-se a presença 

de objetos em desuso, animais, insetos e/ou lixo exposto;  

 pisos de material de difícil higienização; paredes com bolores, umidade, 

descascamentos e rachaduras; forros e tetos com infiltrações, goteiras e/ou 

aberturas que permitiam a entrada de insetos; 

 ralos e canaletas sem proteção contra a entrada de roedores e/ou insetos 

nas 67 unidades que possuíam ralos e/ou canaletas dentro da UAN; 
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 ausência de telas nas portas e janelas; 

 depósitos com iluminação e ventilação deficientes, além da presença de 

objetos em desuso; 

Dentre as não conformidades identificadas com frequências menores que 

40% nas UAN destacam-se (Tabela 1): 

 utilização de água oriunda de poço, cisterna, fonte, rios, córregos, carro 

pipa, dentre outros, ambos sem nenhuma garantia de tratamento ou de 

potabilidade; 

 armazenamento inadequado de matérias-primas nos depósitos das UAN, 

com a presença de alimentos dispostos em caixa de papelão, sobre mesas 

ou cadeiras, diretamente no chão e/ou em armários fechados e sem 

ventilação. Quanto à localização do depósito, 90,6% (268) encontravam-se 

próximo ou junto à UAN, enquanto 9,5% (28) das UAN armazenavam 

alimentos em locais distantes, em salas de aula e até mesmo fora do 

ambiente escolar; 

 inadequações no armazenamento de alimentos que necessitam de controle 

de temperatura, os quais encontravam-se em temperatura ambiente. 

Alimentos armazenados junto aos materiais de limpeza foram observados 

em 19,6% (57) das unidades e em 6,1% (18) os alimentos estavam 

estocados junto a materiais escolares, livros, papel, mobiliário etc; 

 frequência inadequada de limpeza da caixa d'água, pois em 19,3% (50) das 

unidades ultrapassava-se um período superior a seis meses sem realizar a 

higienização do reservatório e em 13,9% (36) nunca haviam realizado esta 

limpeza. Apenas 37,7% (84) das unidades faziam o registro desta atividade, 

em 3,4% (10) das unidades não existia reservatório, sendo que 60,0% (6) 

localizavam-se na zona urbana e 40,0% (4) na zona rural. 

Inadequações no local de distribuição e consumo da alimentação 

identificadas em 73,4% das UAN devem-se ao fato das unidades não possuírem 

refeitório exclusivo com mesas e cadeiras. Nestes casos a alimentação escolar era 

distribuída e servida no pátio ou em salas de aula (Tabela 1). 

Quanto à disponibilização de equipamentos e utensílios (Bloco B), observou-

se que todas as unidades possuíam fogão, sendo que 99,3% (294) das unidades 

possuíam fogão industrial, destacando-se a presença de fogão à lenha em uma 

unidade localizada na zona rural, a qual dispunha também de um fogão doméstico.  

Ao verificar a disponibilidade de equipamentos de refrigeração, observou-se 

que em 2,0% (6) das UAN, localizadas em escolas rurais, não existia nenhum meio 
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de refrigeração de alimentos. Em 3,0% (9) das unidades o único equipamento 

disponibilizado era freezer. 

Apenas 17,9% (53) das unidades possuíam balança do tipo convencional, 

2,0% (6) do tipo plataforma, 0,3% (1) dispunham dos dois modelos de balança e em 

80,4% (238) das UAN não existiam nenhum tipo de balança. O termômetro era 

disponibilizado em 0,7% (2) das unidades. A manutenção dos equipamentos ocorria 

em 60,1% (175) das unidades.  

Em relação à atuação dos manipuladores de alimentos (Bloco C), verificou-

se que em 92,9% (275) das UAN a alimentação escolar era preparada por 

merendeiras, nas demais unidades este trabalho era realizado por funcionários dos 

serviços gerais, professores e até mesmo por pais de alunos. 

Em relação aos uniformes, em 18,1% (52) todos os manipuladores 

encontravam-se adequadamente uniformizados, fazendo uso de uniformes em bom 

estado de conservação (limpos, sem furos e rasgos) e com sapato fechado. Em 

91,7% (264) das unidades os manipuladores utilizavam touca descartável, rede ou 

lenço para proteção dos cabelos. O uso de adornos e/ou esmaltes foi identificado 

em 47,0% (135) das unidades. 

Em relação aos processos e procedimentos (Bloco D), identificou-se 

diversas não conformidades que refletem a falta de BPM no ambiente de produção 

da alimentação escolar, desde o recebimento da matéria-prima até a distribuição do 

alimento pronto aos alunos. 

As principais não conformidades identificadas nas unidades (Tabela 2) 

referem-se: 

 à falta de controle de temperatura do alimento pronto para o consumo, uma 

vez que apenas uma unidade dispunha de balcão térmico para controle da 

temperatura acima de 60ºC. No entanto, 99,7% (289) das UAN serviam as 

refeições aos alunos logo após a finalização;  

 a não realização da desinfecção de utensílios entre a manipulação de 

alimentos crus e alimentos cozidos; 

 a não realização da antissepsia das mãos, uma vez que utilizava-se água e 

sabão ou apenas água na limpeza das mãos; 

 à falta de verificação de temperatura, prazo de validade e integridade da 

embalagens durante o recebimento das alimentos; 

 a não realização de higienização adequada de frutas e vegetais, pois em 

37,2% das unidades fazia-se a limpeza apenas com água ou utilizavam 

sabão e/ou vinagre. 
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As maiores frequências de conformidades identificadas (Tabela 2) referem-

se: 

 ao armazenamento de sobras em ambiente refrigerado, pois verificou-se 

que dentre as 27 unidades onde fazia-se o reaproveitamento das sobras da 

alimentação escolar, 85,2% as armazenavam protegidas e sob refrigeração; 

 à frequência adequada de limpeza das mãos, pois manipuladores relataram 

lavar as mãos antes de iniciar o trabalho, toda vez que mudava de atividade, 

após usar o banheiro, após mexer no lixo e sempre que necessário. No 

entanto, em 0,7% (2) das unidades utilizava-se água parada; 

 à realização do descongelamento dos alimentos sob refrigeração, em forno 

micro-ondas ou diretamente na panela; 

 à forma de proteção dos alimentos preparados e prontos para o consumo, 

os quais eram protegidos por filme plásticos, papel específico ou guardados 

em recipiente fechado. Dentre aqueles que estavam em não conformidade, 

os alimentos ficavam expostos ou protegidos por pano de prato. 

Em relação às preparações ofertadas na alimentação escolar, em 99,7% 

(289) das unidades as carnes servidas eram sempre "bem passadas" e cozidas e 

os ovos sempre com clara e gema dura em 100,0% das unidades. Em 16,4% (47) 

das UAN serviam-se tortas, maioneses e cremes, os quais utilizavam ovos crus em 

sua preparação. 

Quanto à higienização ambiental (Bloco E), verificou-se que o piso era 

lavado diariamente em 93,5% (272) das unidades. Nas demais a frequência era 

semanal ou mensal. Em 59,1% (149) das unidades realizava-se higienização com 

água sanitária, 33,0% (96) lavavam o piso somente com água e sabão e 7,2% (21) 

utilizavam somente água ou adicionavam algum outro produto não saneante.  

Em 86,6% (252) das UAN realizava-se lavagem das mesas e/ou bancas 

diariamente, 9,6% (28) semanalmente e em 1,7% (5) as mesmas nunca foram 

lavadas. Dentre aquelas que faziam limpeza das mesas, 52,6% (149) realizavam o 

processo de higienização com água, sabão e um produto saneante (cloro, álcool 

70º, quaternário de amônio). 

O lixo era armazenado em recipiente próprio com saco plástico e com tampa 

sem contato manual em 29,0% (85) das unidades e em 71,0% (208), era 

armazenado em condições inadequadas e/ou em locais impróprios. Observou-se 

que higienização dos recipientes ocorria em 35,0% (100) das unidades, em 57,7% 

(165) das unidades eram lavados com água e sabão e em 7,3% (21) não eram 

lavados ou se utilizava somente água.  
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O controle químico de pragas por um serviço especializado ocorria em 

68,6% (188) das unidades. Destas, em 16,4% (45) eram os próprios funcionários da 

própria escola ou algum outro indivíduo não especializado que realizava a atividade 

e em 15,0% (41) não existia tal controle. Em relação à frequência de realização do 

controle químico, verificou-se controle semestral ou menor que seis meses em 

67,8% (173) das unidades e anual em 18,8% (48) das unidades, 22,8% (51) das 

unidades não realizavam ou não mantinham uma frequência definida. 

Ao fazer uma análise comparativa entre UAN de escolas urbanas e de 

rurais, observou-se que as primeiras apresentaram maiores frequências de 

conformidade para o tipo de água utilizada, condições de armazenamento dos 

alimentos que necessitam de refrigeração, local de distribuição e consumo da 

alimentação escolar, frequência de limpeza do reservatório de água, registro da 

operação de limpeza do reservatório, profissional responsável pelo preparo da 

alimentação escolar, uso de proteção nos cabelos, uso de uniformes, higienização 

das mãos, preparações com ovos, descongelamento dos alimentos, higienização 

das mesas, recipiente para armazenamento do lixo e controle químico de pragas 

feito por empresa especializada (Tabela 3).  

As UAN localizadas em área rural apresentou maiores frequências de 

adequação apenas para condições dos depósitos referentes à iluminação, 

ventilação e ausência de objetos em desuso (p<0,05) (Tabela 3). 

Em todas as UAN que fizeram parte da amostra, todos os manipuladores de 

alimentos que se encontravam presentes no momento da coleta de dados foram 

entrevistados, totalizando 482 profissionais, com uma média de 1,6 manipuladores 

por unidade. 

Verificou-se que 89,8% (425) dos manipuladores ocupavam cargos 

compatíveis com a atividade que exerciam, ou seja, "merendeira" ou "auxiliar de 

merendeira e 10,2% (48), apesar de estarem atuando na manipulação de 

alimentos, ocupavam cargos administrativos ou de serviços gerais. Observou-se 

que 69,7% (331) dos manipuladores eram funcionários concursados para tal 

função, 25,3% (120) contratados e 5,0% (24) terceirizados. Em relação à carga 

horária de trabalho, 51,6% (245) dos manipuladores trabalhavam de 30 a 40 horas 

por semana, 44,8% (213) 20 a 30 horas por semana, os demais (3,6%) menos de 

20 horas por semana.  

Dentre os entrevistados, 78,5% (373) relataram não exercer outro tipo de 

tarefa além do preparo de refeições. Entretanto, 21,5% (102) atuavam como 

professores ou em serviços gerais ou administrativos. Exames semestrais para 

controle de saúde eram realizados por 26,9% (128) dos manipuladores, 37,7% 
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(179) não faziam tais exames há um ano ou mais e os demais (35,4%) nunca 

realizaram qualquer tipo de exame para atuarem na produção da alimentação 

escolar. 

Atividades de formação profissional junto aos manipuladores de alimentos 

nunca foram realizadas com 24,2% (115) dos manipuladores e 23,6% (112) 

relataram não participar de capacitações há mais de um ano. No entanto, 

capacitou-se 39,7% (188) e 12,4% (59) dos manipuladores no último semestre e no 

último ano, respectivamente. O tema mais abordado nas atividades de formação foi 

"higiene dos alimentos", o qual foi relatado por 89,4% (321) dos entrevistados 

capacitados. 

Quando comparado os percentuais de conformidades, entre os estados, 

referentes às edificações e instalações da área de preparo de alimentos, atuação 

dos manipuladores, adequação dos processos e procedimentos e higiene 

ambiental, verificou-se que Goiás apresentou maiores frequências de adequação 

do que os outros estados, sendo que as UAN do Mato Grosso apresentam maiores 

frequências de irregularidades quanto ao cumprimento da legislação vigente 

(Tabela 4). 

 

DISCUSSÃO 

A qualidade da alimentação escolar deve ser considerada não apenas no 

que se refere aos aspectos nutricionais, mas também quanto à inocuidade. O 

atendimento aos requisitos sanitários viabiliza a proteção e promoção da saúde dos 

alunos da rede pública4, além de evitar a ocorrência de surtos de Doenças 

Transmitidas por Alimentos (DTA). 

Nos Estados Unidos, estima-se que  

as DTA afetam uma em cada seis pessoas, sendo que 128 mil são 

hospitalizadas e 3000 vão a óbito19. No Brasil, dentre os surtos notificados no 

período de 2000 a 2011, 9,09% dos casos ocorreram em instituições de ensino19.  

A ausência de um rígido controle durante as etapas de produção de 

refeições pode ser responsável pela ocorrência de doenças, assim como as 

irregularidades na estrutura física e nos processos e procedimentos, podem gerar 

contaminação na produção e comprometer a qualidade higienicossanitária da 

alimentação escolar, além de ampliar os riscos de ocorrência de DTA e suas 

consequências21. 

Este estudou evidenciou que todas as UAN das escolas pesquisadas, seja 

urbana ou rural, não cumpriam com os requisitos determinados pela legislação. 
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O grande número de não conformidades pode ser justificado pela falta de 

normas específicas às UAN escolares, as quais assemelham-se muito mais às 

cozinhas domésticas do que às industriais. Aplica-se à estas unidades a mesma 

legislação destinada às UAN institucionalizadas, o que talvez dificulte a efetivação 

de normatizações mais complexas8. No entanto, não justifica o não cumprimento de 

requisitos básicos para a produção de refeições seguras como higiene pessoal e 

ambiental.  

De acordo com Kaku et al.22, devido às falhas no processo de preparo da 

alimentação escolar em uma UAN de Pontalina/SP, 211 pessoas foram acometidas 

por um surto alimentar causado pelo consumo de molho de maionese preparado 

com ovos crus. Os principais sintomas foram diarreia, febre, dores abdominais, 

vômitos, calafrios e cefaleia, com 38,9% de internações.  Por meio da análise do 

material biológico e de restos de alimentos identificou-se a presença de Salmonella 

Enteritidis22.  

Em uma outra escola de Incheon na Coréia do Sul, das 1560 pessoas que 

consumiram a refeição da escola, 177 apresentaram sintomas de DTA associados 

ao consumo de salada de pepino, couve e rabanete, com taxa de ataque de 7,5%23. 

 Os episódios de surtos, assim como os dados obtidos em diversos estudos 

realizados em UAN, apontam que muitas das UAN onde a alimentação escolar é 

preparada e distribuída, não apresentam condições adequadas para a realização 

das atividades de produção de refeições8,10,12,23. 

Inclusive, UAN localizadas em creches do município de São Paulo/SP, 

também apresentavam irregularidades na análise física, com destaque para as 

portas sem protetor de rodapé e inexistência de telas nas janelas7. Tais 

inadequações também foram identificadas em 94,6% das unidades que fizeram 

parte deste estudo, sendo a segunda maior não conformidade identificada.  

Em um outro estudo, realizado em Salvador/BA com 253 UAN de escolas 

municipais e estaduais atendidas pelo PNAE, apenas 0,4% estavam-se em boas 

condições e 57,0% foram classificadas como insatisfatórias, principalmente em 

relação à edificação e instalações, o que evidencia falhas na segurança da 

produção da alimentação escolar4.  

Diferentemente dos dados obtidos, dentre 24 UAN localizadas em escolas 

da rede estadual da cidade de São Paulo/SP, 37,5% encontravam-se em boas 

condições higienicossanitárias, sendo que a maior irregularidade detectada foi a 

limpeza inadequada de fogões e geladeiras12. 

No presente estudo, assim como em Natal/RN, 100% das UAN das escolas 

pesquisadas apresentaram irregularidades. Em Natal destaca-se a falta de 
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refeitórios e distribuição de refeição fora da cozinha, ou seja, nas salas de aula, nos 

corredores e nas quadras esportivas10, o que ficou evidenciado em 73,4% das 

escolas da região centro-oeste.  

Gomes, Campos e Monego24 observaram que de 18 UAN pesquisadas em 

2010 no estado de Goiás, 44,4% não adotavam o procedimento de controle químico 

de pragas e vetores urbanos, diferente dos dados obtidos neste estudo, onde 

13,8% não realizava tal procedimento.   

De acordo com a RDC nº 216/20049, o reservatório de água deve ser 

higienizado, em um intervalo máximo de seis meses, devendo ser mantidos os 

registros da operação. Apesar de 66,8% das UAN fazerem a higienização do 

reservatório em uma frequência adequada, a grande maioria não fazia o registro da 

atividade. Considera-se que a água é um dos mais importantes recursos na 

produção de refeições e atua como fator decisivo na determinação da segurança 

sanitária dos alimentos. Falhas no processo e na frequência de higienização do 

reservatório de água podem interferir na segurança e qualidade da alimentação 

escolar25. 

Quanto às atividades de capacitação profissional, ressalta-se que melhoram 

consideravelmente a qualidade higiênica dos alimentos preparados em UAN26 e 

exercem uma função de extrema importância, uma vez que o quadro de 

manipuladores é composto por profissionais que não possuem conhecimento 

definido sobre DTA, exercem um trabalho socialmente desvalorizado e que não 

exige alto nível de escolaridade27. A legislação determina que os manipuladores de 

alimentos sejam capacitados regularmente em higiene pessoal, manipulação 

higiênica dos alimentos e DTA, além da obrigatoriedade de comprovação dessas 

atividades, por meio de documentos9. Entretanto, verificou-se que em várias UAN 

não se cumpria essa normatização, assim como no estudo realizado no estado de 

Goiás, em que 72,2% (13) das UAN não realizavam a capacitação dos 

manipuladores24.   

A capacitação destes profissionais é uma das atribuições do nutricionista 

responsável técnico pelo PNAE28. Nesta perspectiva, e considerando que adotou-se 

como critério de inclusão a existência do nutricionista responsável técnico pela 

alimentação escolar no município, estranha-se o fato de grande número de 

manipuladores de alimentos relatarem a falta de execução das atividades de 

capacitação, o que pode justificar as grandes frequências de não conformidades 

referente aos processos e procedimentos referentes às BPM dentro da UAN. 

Em Salvador/BA, 49,4% dos manipuladores mantinham unhas longas e 

70,6% usavam esmaltes. Neste mesmo estudo, verificou-se que em 77% das UAN 
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estes profissionais lavavam as mãos ao chegar ao trabalho, entretanto em 51,7% 

das unidades os manipuladores não mantinham uma frequência adequada de 

limpeza das mãos3. Dados semelhantes também foram identificados nas UAN das 

escolas da região Centro-Oeste, exceto para a frequência de limpeza das mãos, 

pois 80,9% dos manipuladores que participaram da pesquisa atendiam a legislação 

vigente. 

Ressalta-se que os manipuladores de alimentos são uma das principais 

fontes de contaminação de alimentos por estafilococos e coliformes, pois estes 

organismos vivem na pele do seres humanos26. Por meio da higienização das 

mãos, que é uma técnica eficaz e simples, torna-se possível reduzir 

consideravelmente a microbiota transitória das mãos29. 

Quanto ao recebimento das matérias-primas, Silva Jr.25 aponta que esta é 

primeira etapa de controle higienicossanitário, momento em que deve-se observar 

data de validade, fazer análise sensorial, verificar condições da embalagem, 

observar as condições do entregador, além de pesar, medir e registrar temperatura 

dos alimentos refrigerados. Nas UAN do presente estudo a falta de termômetro e 

balança, inviabilizava a realização de atividades de controle de temperatura e 

pesagem durante o recebimento das matérias-primas. 

Em relação à higienização correta dos vegetais, recomenda-se a imersão 

em solução clorada entre 150 a 200 ppm de cloro por 10 a 15 minutos, podendo ser 

utilizados produtos à base de cloro orgânico ou hipoclorito de sódio. A higiene 

adequada permite reduzir a quantidade de micro-organismos patogênicos a uma 

quantidade compatível com nossa resistência imunológica25. Entretanto, grande 

parte das UAN das escolas não realizava tal procedimento o que pode colocar em 

risco a saúde dos alunos.  

Quanto ao descongelamento do alimento, indica-se que deve ser realizado 

em ambiente refrigerado à 4ºC, em forno de convecção, em forno micro-ondas e 

em água ou em temperatura ambiente, desde que realize o controle de tempo e 

temperatura da área superficial do alimento25. Apesar da inexistência de geladeira 

em nove unidades, disponibilização de micro-ondas em apenas 10 unidades e falta 

de termômetro em quase todas as UAN, 72,1% das UAN atendiam essa 

recomendação, pois na ausência dos equipamentos necessários, faziam o 

descongelamento no momento da cocção, diretamente na panela ou forno. 

Durante a distribuição dos alimentos prontos para consumo a legislação 

determina que devem ser armazenados em equipamentos com temperatura 

controlada, em adequado estado de higiene e em perfeito funcionamento9, o que só 

foi observado em uma unidade escolar onde existia balcão térmico. No entanto, em 
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99,7% das unidades a alimentação escolar era ofertada logo após a finalização da 

produção, o que minimizava o risco de contaminação. 

Diferenças estatisticamente significativas foram observadas quando se 

comparou as UAN localizadas em escolas urbanas com aquelas localizadas nas 

escolas rurais. As primeiras apresentaram maiores frequências de adequações 

para quase todas as variáveis analisadas, exceto para adequação do depósito 

quanto à iluminação, ventilação e ausência de objetos em desuso (Tabela 3).  

Cabe destacar que em um estudo realizado com 200 famílias moradoras da 

zona rural, 88% apresentavam-se em situação de insegurança alimentar, pois a 

grande maioria não dispunha de condições financeiras para manutenção de uma 

alimentação saudável e variada no ambiente domiciliar30.  

Assim como no ambiente domiciliar, os dados obtidos apontam para uma 

situação de maior insegurança alimentar também no ambiente escolar localizado 

em áreas rurais. 

   

CONCLUSÃO 

Diante das determinações da legislação vigente, as UAN das escolas 

públicas municipais da região Centro-Oeste do Brasil apresentam-se em condições 

físico-funcionais deficiente, os manipuladores de alimentos não atendem as 

normatizações de condutas higienicossanitárias e as BPM estão implantadas 

nestas unidades. Os resultados obtidos neste estudo inviabilizam a garantia de 

oferta de refeições seguras e de qualidade no ambiente escolar. 

As diversas não conformidades referentes às condições dos edifícios e 

instalações da área de preparo de alimento e a falta de equipamentos sugere a 

necessidade de maiores intervenções dos gestores, com vistas a efetivar a 

legislação sanitária no ambiente escolar, principalmente nas unidades localizadas 

na zona rural. 

Quanto aos processos e procedimentos, faz-se necessário a realização 

periódica de atividades de capacitação junto aos manipuladores de alimentos, o 

que poderia inclusive amenizar um eventual risco de contaminação alimentar 

causado pela estrutura deficiente das UAN das escolas. 

Vários foram os avanços no decorrer dos anos com vistas a garantir a 

realização da SAN, por meio do PNAE. Entretanto, ainda faltam investimentos, 

incentivos, intervenções e maior atuação por parte de todos os atores sociais que 

atuam no programa, para garantir a efetivação das leis nº 11.947/2009 e 

11.346/2006, assim como da RDC nº 216/2004. 
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Tabela 1.  Classificação, de acordo com as determinações da RDC1 nº 216/2004, 
dos itens referentes a "Edifícios e instalações da área de preparo de alimentos 
(Bloco A)" das escolas públicas municipais da região Centro-Oeste, Brasil, 2012. 

VARIÁVEIS 
CONFORME  

NÃO 
CONFORME 

TOTAL 

n % n % n % 

Tipo de água utilizada na UAN
2
 180 60,8 116 39,2 296 100 

Condições higiene da área externa 20 6,8 275 93,2 295 100 
Piso da UAN

2
 20 6,8 276 93,2 296 100 

Paredes da UAN
2
 18 6,1 278 93,9 296 100 

Forros e tetos da UAN
2
 12 4,1 283 95,9 295 100 

Ralos/canaletas da UAN
2
 9 13,4 58 86,6 67 100 

Telas nas portas e janelas 16 5,4 278 94,6 294 100 
Adequação do depósito quanto à iluminação, 
ventilação e/ou ausência de objetos em 
desuso 

8 2,7 285 97,3 293 100 

Armazenamento das matérias-primas sobre 
prateleiras, estantes ou estrados 

176 61,1 112 38,9 288 100 

Condições de armazenamentos dos alimentos 
que necessitam de refrigeração 

239 84,7 43 15,3 282 100 

Local de distribuição e consumo da 
alimentação escolar 

78 26,6 215 73,4 293 100 

Frequência da limpeza da caixa d'água 173 66,8 86 33,2 259 100 
Registro de limpeza da caixa d'água 84 37,7 139 62,7 223 100 
1
Resolução de Diretoria Colegiada 

2
Unidades de Alimentação e Nutrição 
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Tabela 2.  Classificação, de acordo com as determinações da RDC1 nº216/2004, 
dos itens referentes a "Processos e procedimentos (Bloco D)", verificados nas 
UAN* das escolas públicas municipais da região Centro-Oeste, Brasil, 2012. 

VARIÁVEIS 
CONFORME 

NÃO 
CONFORME 

TOTAL 

n % n % n % 

Conferência das matérias-primas durante o 
recebimento 

58 20,4 227 79,6 285 100 

Frequência de limpeza das mãos 233 80,9 55 19,1 288 100 
Anti-sepsia das mãos 54 19,0 230 81,0 284 100 
Anti-sepsia de utensílios entre manipulação 
de alimentos crus e alimentos cozidos 

17 6,0 268 94,0 285 100 

Higienização de frutas e vegetais 102 37,2 172 62,8 274 100 
Processo de descongelamento dos alimentos 207 72,1 80 27,9 287 100 
Proteção dos alimentos preparados prontos 
para consumo 

140 50,7 136 42,3 276 100 

Controle de temperatura das refeições 
prontas para consumo 

1 0,3 288 99,7 289 100 

Armazenamento de sobras 23 85,2 4 14,8 27 100 

*Unidades de Alimentação e Nutrição 
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Tabela 3. Distribuição comparativa, quanto a conformidade à RDC1 nº216/2004, das  
UAN localizadas nas escolas publicas da região Centro-Oeste, Brasil, 2012. 

VARIÁVEIS 

ESCOLAS 
P 

VALOR Urbana  Rural 

Total C
2
 (%) Total C

2
 (%) 

Bloco A: Edifícios e instalações da área de preparo de alimentos 
Tipo de água utilizada na UAN 225 178 79,1 71 2 2,8 0,000

*
 

Higiene da área externa da cozinha 224 16 7,1 71 4 5,6 0,659 
Condições do piso da UAN 225 17 7,6 71 4 5,6 0,582 
Condições das paredes da UAN 225 13 5,8 71 5 7,0 0,697 
Condições dos forros e tetos 224 7 3,1 71 5 7,0 0,145 
Telas nas portas e janelas 223 13 5,8 71 3 4,2 0,745 
Adequação do depósito quanto à 
iluminação, ventilação e/ou ausência 
de objetos em desuso 

224 3 1,8 69 5 7,2 0,008* 

Armazenamento de não perecíveis 
sobre prateleiras, estrados, estantes 

222 139 62,6 66 38 57,6 0,460 

Armazenamento dos alimentos que 
necessitam de refrigeração 

221 189 85,5 61 49 80,3 0,000* 

Armazenamento dos materiais de 
limpeza, separado dos alimentos 

220 181 82,3 70 52 74,3 0,143 

Armazenamento dos materiais 
escolares, separado dos alimentos 

222 210 94,6 70 67 95,7 0,870 

Local de distribuição e consumo da 
alimentação escolar 

223 67 30,0 70 11 16,9 0,020* 

Frequência de limpeza do reservatório 
de água 

203 146 71,9 59 26 44,1 0,000* 

Registro da operação de limpeza do 
reservatório de água 

184 73 39,7 44 11 25,0 0,000* 

Bloco C: Manipuladores 
Profissional responsável pelo preparo 
da alimentação escolar 

225 215 95,6 71 60 84,5 0,002* 

Uso de proteção dos cabelos  220 217 98,6 61 51 83,6 0,000* 
Uso de uniformes adequados 224 49 21,9 63 4 6,3 0,005* 
Uso de adornos 224 119 53,1 62 34 54,8 0,163 
Bloco D: Processos e procedimentos 
Frequência de limpeza das mãos 223 172 77,1 65 57 87,7 0,063 
Higienização adequada das mãos 219 36 16,4 63 10 15,9 0,033* 
Conferência da matéria-prima durante 
o recebimento 

222 47 21,2 63 12 19,0 0,714 

Proteção dos alimentos prontos 215 102 47,4 61 35 57,4 0,171 
Higienização dos utensílios entre a 
manipulação de alimentos crus e 
cozidos 

220 15 6,8 65 2 3,2 0,263 

Tempo de espera para consumo dos 
alimentos prontos 

224 224 100,0 65 65 100,0 0,590 

Armazenamento dos alimentos 
prontos para consumo 

224 1 0,4 65 0 0,0 0,589 

Preparações com ovos 222 194 87,4 65 47 72,3 0,004* 
Descongelamento dos alimentos 221 156 70,6 65 37 56,9 0,064 
Bloco E: Higienização ambiental 
Higienização das mesas 220 121 55,0 63 27 42,8 0,067 
Higienização do piso 225 129 57,3 66 43 65,2 0,256 
Recipiente para lixo 225 76 33,8 68 12 17,6 0,011* 
Higienização do recipiente do lixo 221 77 34,8 65 23 35,4 0,861 
Controle químico de pragas realizado 
por empresa especializada 

210 165 78,6 63 23 36,5 0,000* 

1
Resolução de Diretoria Colegiada; 

2
C: Conforme determinação da RDC nº216/2004; *Resultados 

estatisticamente significativos. 
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Tabela 4.  Percentual de conformidade, de acordo com a RDC nº216/ANVISA/MS, 
dos itens verificados nas UAN das escolas públicas municipais da região Centro-
Oeste, Brasil, 2012. 

*Unidades de Alimentação e Nutrição; *Resultados estatisticamente significativos. 

VARIÁVEIS GO MS MT P 
valor n % n % n % 

Bloco A: Edifícios e instalações da área de preparo de alimentos 
Tipo de água utilizada na UAN 35 67,3 57 81,4 88 50,6 0,000* 
Higiene da área externa da UAN 2 3,8 6 8,6 12 6,9 0,586 
Condições do piso da UAN 3 5,8 10 14,3 8 4,6 0,026* 
Condições das paredes da UAN 7 13,5 4 5,7 7 4,0 0,044* 
Condições dos forros e tetos 6 11,5 3 4,3 3 1,7 0,007* 
Telas nas portas e janelas 3 5,8 6 8,6 7 4,1 0,612 
Adequação de depósito quanto à 
iluminação, ventilação e/ou presença de 
objetos em desuso 

1 1,9 1 1,4 6 3,5 0,629 

Armazenamento de não perecíveis sobre 
prateleiras, estrados ou estantes 

40 80 39 58,2 98 57,3 0,012* 

Armazenamento dos alimentos que 
necessitam de refrigeração 

49 94,2 59 85,5 130 80,7 0,008* 

Armazenamento dos materiais de limpeza, 
separado dos alimentos 

47 94,0 48 70,6 138 80,2 0,007* 

Armazenamento dos materiais escolares, 
separado dos alimentos 

49 100,0 66 94,3 162 93,6 0,002* 

Local de distribuição e consumo da 
alimentação escolar 

4 7,8 15 21,7 59 34,1 0,001* 

Frequência de limpeza do reservatório de 
água 

21 47,7 55 85,9 96 62,3 0,001* 

Registro da operação de limpeza do 
reservatório de água 

19 51,4 24 41,4 41 30,8 0,045* 

Bloco C: Manipuladores 
Profissional responsável pelo preparo da 
alimentação escolar 

52 96,2 70 97,1 174 90,2 0,099 

Uso de proteção dos cabelos  47 97,9 70 100 164 92,7 0,020* 
Uso de uniformes adequados 46 34,8 70 42,9 171 4,1 0,000* 
Uso de adornos 45 68,9 70 62,9 171 45,6 0,003* 
Bloco D: Processos e procedimentos 
Frequência de limpeza das mãos 48 91,7 70 64,3 170 82,4 0,001* 
Higienização adequada das mãos 48 25,0 70 22,9 166 10,8 0,045* 
Conferência da matéria-prima durante o 
recebimento 

46 15,2 70 30 169 18,3 0,078 

Proteção dos alimentos prontos 44 63,6 69 30,4 163 54 0,001* 
Higienização dos utensílios entre a 
manipulação de alimentos crus e cozidos 

47 4,3 69 18,8 169 1,2 0,000* 

Tempo de espera para consumo dos 
alimentos prontos 

49 100,0 70 100,0 171 99,4 0,705 

Armazenamento dos alimentos prontos 
para consumo 

48 0,0 70 1,4 171 0,0 0,208 

Higienização de frutas e vegetais 49 28,6 68 45,6 168 30,3 0,011* 
Preparações com ovos 48 64,6 68 92,6 171 86,0 0,000* 
Descongelamento dos alimentos 48 93,8 68 70,6 170 58,8 0,000* 
Bloco E: Higienização ambiental 
Higienização das mesas 48 81,2 70 94,3 168 87,5 0,169 
Higienização do piso 49 46,9 70 64,3 172 60,5 0,142 
Recipiente para armazenamento do lixo 49 32,7 70 40,0 174 25,3 0,069 
Higienização do recipiente do lixo 48 45,8 70 40,0 168 29,8 0,201 
Controle químico de pragas realizado por 
empresa especializada 

44 52,3 63 82,5 166 68,1 0,018* 
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CAPÍTULO 3  

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O presente estudo possibilitou identificar entraves que impedem a 

plena realização do direito do aluno a uma alimentação escolar de 

qualidade, assim como a execução do PNAE, conforme determinado em 

legislação. O não cumprimento destas normatizações interfere 

negativamente na efetivação da SAN e na garantia do DHAA no ambiente 

escolar. 

Várias foram as irregularidades identificadas, dentre elas: estrutura 

físico-funcional deficiente, falta de equipamentos, manipuladores de 

alimentos com pouca ou nenhuma formação profissional, práticas 

inadequadas no processo de produção. Diante de tantas irregularidades, 

verificou-se que um número extremamente elevado de escolas não 

apresentava condições adequadas para a produção de refeições seguras, 

além de estarem exposta a um elevado risco de ocorrência de DTA. 

Diante desta realidade vivenciada, cabe aos atores sociais que atuam 

no PNAE contribuir de forma mais eficaz, com vistas a implantar melhorias 

nas UAN que possam garantir a oferta de uma refeição segura. Nesta 

perspectiva, sugere-se a cada ator social o desenvolvimento das seguintes 

atividades: 

 Gestores (Prefeitos/ Secretários de Educação): destinar maiores 

investimentos para infraestrutura das UAN escolares; elaborar um 

cronograma de manutenção e reparos nas estruturas e 

equipamentos; das UAN; disponibilizar equipamentos de 

qualidade em quantidade suficiente para a produção das 

refeições; consultar um nutricionista, para adequação do lay out, 

antes de construir as UAN das escolas; disponibilizar uniformes 

adequados aos manipuladores de alimentos; contratar 

nutricionista em número suficiente, de acordo com as 

determinações do Conselho Federal de Nutricionistas; incentivar a 

atuação dos conselhos de alimentação escolares (CAE) e 
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disponibilizar recursos e meios necessários para a execução das 

atividades do conselho. 

 Nutricionistas: realizar atividades de formação periódicas com os 

manipuladores de alimentos; incentivar e orientar os CAE; atuar 

ativamente na busca de melhorias nas UAN, supervisionar as 

atividades nas UAN escolares. 

 Conselho de Alimentação Escolar: ser atuante e desenvolver o 

trabalho conforme determinações da Lei 11.947/2009. 

 Diretores de escolas: cobrar a efetivação das determinações 

legais nas UAN; elaborar um cronograma de atividades de 

formação dos manipuladores de alimentos; contribuir e incentivar 

as atividades do CAE. 

 Manipuladores de Alimentos: participarem de atividades de 

capacitação profissional; atuarem conforme determinam as BPM. 

Desde a criação da Campanha da Merenda Escolar, em 1955, até a 

promulgação da Lei 11.947/2009, foram obtidos vários avanços com vistas a 

oferecer uma alimentação escolar de qualidade, mas cabe destacar que 

muito ainda precisa ser feito para garantir uma refeição segura do ponto de 

sanitário no ambiente escolar. 
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APÊNDICE  

APÊNDICE A - TERMO DE CONSENTIMEMTO LIVRE E 

ESCLARECIDO 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

Você está sendo convidado(a) a participar como voluntário(a) da pesquisa “Condições 

físico-estruturais e Higienicossanitárias das Unidades de Alimentação e Nutrição das 

Escolas atendidas pelo Programa Nacional de Alimentação Escolar na região Centro-Oeste” 

realizada pelo Centro Colaborador em Alimentação e Nutrição do Escolar da Universidade 

Federal de Goiás (CECANE UFG).O objetivo deste estudo é avaliar as condições físico-

estruturais e higiênico-sanitárias das Unidades de Alimentação e Nutrição (UAN’s), por meio 

Sistema de Monitoramento do Programa Nacional de Alimentação Escolar (SIM-PNAE). 

Caso aceite participar o(a) Sr(a) receberá este documento assinado (duas vias) e serão 

realizadas algumas perguntas em relação as práticas de manipulação de alimentos e 

aplicado um “checklist” na UAN da escola com vistas a diagnosticar as conformidades e não 

conformidades. A coleta dos dados não levará a nenhum risco à saúde ou moral do 

participante e sua família e não terá nenhum custo financeiro com a participação. As 

informações obtidas contribuirão para identificar os obstáculos para a produção de uma 

refeição segura sob o ponto de vista microbiológico. Os resultados poderão contribuir para 

subsidiar ações futuras do CECANE, do Fundo Nacional de desenvolvimento da Educação 

(FNDE) e possivelmente dos gestores municipais. 

 

INFORMAÇÕES SOBRE A PESQUISA 

Título do projeto: Condições Físico-estruturais e Higiênico-sanitárias das Unidades de 

Alimentação e Nutrição das Escolas atendidas pelo Programa Nacional de Alimentação 

Escolar na região Centro-Oeste. 

Pesquisador responsável: Kênia Machado de Almeida (CECANE UFG) 

Telefone para contato (inclusive ligações a cobrar): (62) 3203-3312 ou (63) 9927-7853 

Pesquisadores participantes: Maria Raquel Hidalgo Campos (FANUT/UFG) e Maria 

Cláudia D. P. Borges André (IPTSP/UFG) 

 

SIGILO DE INFORMAÇÃO: 

A pesquisa não envolve riscos à saúde, integridade física ou moral dos participantes 

voluntários na pesquisa. A sua participação será confidencial e os resultados desta 

investigação serão socializados para todos os envolvidos com a pesquisa (Secretarias de 

Educação, Prefeituras, escolas, CAEs) e publicados em relatórios oficiais, revistas e 

eventos científicos. Os nomes dos participantes voluntários da pesquisa não serão 
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divulgados em nenhum momento, garantindo o sigilo total da autoria das informações. O(A) 

Sr(a) terá liberdade de recusar ou retirar o consentimento durante qualquer etapa da 

pesquisa sem nenhuma penalização. Poderá ainda se recusar a responder a qualquer 

questão que considerar inconveniente ou constrangedora. Ao participar da pesquisa, caso 

se sinta danificado, terá o direito de pleitear indenização. 

 

Eu, ____________________________, portador do CPF/RG______________, abaixo 

assinado, concordo em participar do estudo “Condições Físico-estruturais e Higiênico-

sanitárias das Unidades de Alimentação e Nutrição das Escolas atendidas pelo Programa 

Nacional de Alimentação Escolar na Região Centro-oeste”, como sujeito. Declaro que fui 

devidamente informado(a) e esclarecido(a) pelo(a) pesquisador(a) 

___________________________________ sobre a pesquisa, os procedimentos nela 

envolvidos, assim como os possíveis riscos e benefícios decorrentes de minha participação. 

Foi-me garantido que posso retirar meu consentimento a qualquer momento, sem que isto 

leve à qualquer penalidade. 

 

Local e data:  __________________, ______ de ___________ de 2011. 

 

Nome e Assinatura do responsável:_________________________________________ 

Assinatura Dactiloscópica:   

 

 

  

Presenciamos a solicitação de consentimento, esclarecimentos sobre a pesquisa e aceite 

do sujeito em participar 

Testemunhas (não ligadas à equipe de pesquisadores): 

Nome: ____________________________ Assinatura: ___________________  

Nome: ____________________________ Assinatura: ___________________  

 

 Em caso de dúvidas sobre seus direitos como participante nesta pesquisa o(a) sr(a) 

poderá entrar em contato com o Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Federal de 

Goiás pelo telefone (62) 3521-1075 ou 3521-1076. 

 

 

__________________________________ 

Kênia Machado de Almeida 
Pesquisador responsável 
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ANEXOS 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 1- LISTA DE VERIFICAÇÃO DAS CONDIÇÕES 
FÍSICO-FUNCIONAIS E HIGIENICOSSANITÁRIAS DAS ESCOLAS 

ATENDIDAS PELO PNAE, DE ACORDO COM A  
RDC Nº216/2009 ANVISA/MS /  

CHECKLIST: COZINHA NA ESCOLA 
 
 

Formulário elaborado pelo CECANE/UNIFESP para monitoramento do PNAE nos municípios. 
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Formulário elaborado pelo CECANE/UNIFESP para monitoramento do PNAE nos municípios. 
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Formulário elaborado pelo CECANE/UNIFESP para monitoramento do PNAE nos municípios. 
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Formulário elaborado pelo CECANE/UNIFESP para monitoramento do PNAE nos municípios. 
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Formulário elaborado pelo CECANE/UNIFESP para monitoramento do PNAE nos municípios. 
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 Formulário elaborado pelo CECANE/UNIFESP para monitoramento do PNAE nos municípios. 
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Formulário elaborado pelo CECANE/UNIFESP para monitoramento do PNAE nos municípios. 
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 Formulário elaborado pelo CECANE/UNIFESP para monitoramento do PNAE nos municípios. 



 _______________________________________________________________  
84 

 

 

 

 

 

 

Formulário elaborado pelo CECANE/UNIFESP para monitoramento do PNAE nos municípios. 
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ANEXO 2 - CHECKLIST: MANIPULADORES1 

 
 
 
 

 

 

Formulário elaborado pelo CECANE/UNIFESP para monitoramento do PNAE nos municípios. 
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ANEXO 3 - PARECER CONSUBSTANCIADO DO COMITÊ DE ÉTICA 
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ANEXO 1 - PARECER DO COMITÊ DE ÉTICA 
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ANEXO 4 - NORMAS DE PUBLICAÇÃO  

 

Revista de Nutrição, Campinas. 

 

 

ISSN 1415-5273 versão 
impressa  
ISSN 1678-9865 versão on-line 

INSTRUÇÕES AOS AUTORES 

 Escopo e política 

 Categoria dos artigos 

 Pesquisas envolvendo seres vivos 

 Registros de Ensaios Clínicos 

 Procedimentos editoriais 

 Conflito de interesse 

 Preparo do manuscrito 

 Lista de checagem 
 Documentos 

 
Escopo de política 
 
A Revista de Nutrição é um periódico especializado que publica artigos que contribuem 
para o estudo da Nutrição em suas diversas subáreas e interfaces. Com periodicidade 
bimestral, está aberta a contribuições da comunidade científica nacional e internacional. 
 
Os manuscritos podem ser rejeitados sem comentários detalhados após análise inicial, por 
pelo menos dois editores da Revista de Nutrição, se os artigos forem considerados 
inadequados ou de prioridade científica insuficiente para publicação na Revista. 

Categorias dos artigos 

A Revista aceita artigos inéditos em português, espanhol ou inglês, com título, resumo e 
termos de indexação no idioma original e em inglês, nas seguintes categorias: 
 
Original: contribuições destinadas à divulgação de resultados de pesquisas inéditas, tendo 
em vista a relevância do tema, o alcance e o conhecimento gerado para a área da pesquisa 
(limite máximo de 5 mil palavras). 
 
Especial: artigos a convite sobre temas atuais (limite máximo de 6 mil palavras). 
 
Revisão (a convite): síntese de conhecimentos disponíveis sobre determinado tema, 
mediante análise e interpretação de bibliografia pertinente, de modo a conter uma análise 
crítica e comparativa dos trabalhos na área, que discuta os limites e alcances 
metodológicos, permitindo indicar perspectivas de continuidade de estudos naquela linha de 
pesquisa (limite máximo de 6 mil palavras). Serão publicados até dois trabalhos por 
fascículo. 
 
Comunicação: relato de informações sobre temas relevantes, apoiado em pesquisas 
recentes, cujo mote seja subsidiar o trabalho de profissionais que atuam na área, servindo 
de apresentação ou atualização sobre o tema (limite máximo de 4 mil palavras). 
 
Nota Científica: dados inéditos parciais de uma pesquisa em andamento (limite máximo de 

4 mil palavras). 
 
Ensaio: trabalhos que possam trazer reflexão e discussão de assunto que gere 
questionamentos e hipóteses para futuras pesquisas (limite máximo de 5 mil palavras). 

http://www.scielo.br/revistas/rn/pinstruc.htm#001
http://www.scielo.br/revistas/rn/pinstruc.htm#002
http://www.scielo.br/revistas/rn/pinstruc.htm#003
http://www.scielo.br/revistas/rn/pinstruc.htm#004
http://www.scielo.br/revistas/rn/pinstruc.htm#005
http://www.scielo.br/revistas/rn/pinstruc.htm#006
http://www.scielo.br/revistas/rn/pinstruc.htm#007
http://www.scielo.br/revistas/rn/pinstruc.htm#008
http://www.scielo.br/revistas/rn/pinstruc.htm#009
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Seção Temática (a convite): seção destinada à publicação de 2 a 3 artigos coordenados 
entre si, de diferentes autores, e versando sobre tema de interesse atual (máximo de 10 mil 
palavras no total). 
 
Categoria e a área temática do artigo: os autores devem indicar a categoria do artigo e a 

área temática, a saber: alimentação e ciências sociais, avaliação nutricional, bioquímica 
nutricional, dietética, educação nutricional, epidemiologia e estatística, micronutrientes, 
nutrição clínica, nutrição experimental, nutrição e geriatria, nutrição materno-infantil, nutrição 
em produção de refeições, políticas de alimentação e nutrição e coletiva. 
 
Pesquisas envolvendo seres vivos 

Resultados de pesquisas relacionadas a seres humanos e animais devem ser 
acompanhados de cópia de aprovação do parecer de um Comitê de Ética em pesquisa. 
 
Registros de ensaio clínico 
 
Artigos com resultados de pesquisas clínicas devem apresentar um número de identificação 
em um dos Registros de Ensaios Clínicos validados pelos critérios da Organização Mundial 
da Saúde (OMS) e do Intemational Committee of Medical Journal Editors (ICMJE), cujos 
endereços estão disponíveis no site do ICMJE. O número de identificação deverá ser 
registrado ao final do resumo. 
 
Os autores devem indicar três possíveis revisores para o manuscrito. Opcionalmente, 
podem indicar três revisores para os quais não gostaria que seu trabalho fosse enviado. 
 
Procedimentos editoriais 
 
Autoria 
A indicação dos nomes dos autores logo abaixo do título do artigo é limitada a 6. O crédito 
de autoria deverá ser baseado em contribuições substanciais, tais como concepção e 
desenho, ou análise e interpretação dos dados. Não se justifica a inclusão de nomes de 
autores cuja contribuição não se enquadre nos critérios acima. 
Os manuscritos devem conter, na página de identificação, explicitamente, a contribuição de 
cada um dos autores. 
 
Processo de julgamento dos manuscritos 
 
Todos os outros manuscritos só iniciarão o processo de tramitação se estiverem de acordo 
com as Instruções aos Autores. Caso contrário,serão devolvidos para adequação às 
normas, inclusão de carta ou de outros documentos eventualmente necessários. 
 
Recomenda-se fortemente que o(s) autor(es) busque(m) assessoria lingüística profissional 
(revisores e/ou tradutores certificados em língua portuguesa e inglesa) antes de 
submeter(em) originais que possam conter incorreções e/ou inadequações morfológicas, 
sintáticas, idiomáticas ou de estilo. Devem ainda evitar o uso da primeira pessoa "meu 
estudo...", ou da primeira pessoa do plural "percebemos....", pois em texto científico o 
discurso deve ser impessoal, sem juízo de valor e na terceira pessoa do singular. 
 
Originais identificados com incorreções e/ou inadequações morfológicas ou sintáticas serão 
devolvidos antes mesmo de serem submetidos à avaliação quanto ao mérito do 
trabalho e à conveniência de sua publicação. 
 
Aprovados nesta fase, os manuscritos serão encaminhados aos revisores ad 
hoc selecionados pelos editores. Cada manuscrito será enviado para dois revisores de 
reconhecida competência na temática abordada, podendo um deles ser escolhido a partir da 
indicação dos autores. Em caso de desacordo, o original será enviado para uma terceira 
avaliação. 
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Todo processo de avaliação dos manuscritos terminará na segunda e última versão. 
 
O processo de avaliação por pares é o sistema de blind review, procedimento sigiloso 
quanto à identidade tanto dos autores quanto dos revisores. Por isso os autores deverão 
empregar todos os meios possíveis para evitar a identificação de autoria do manuscrito. 
 
Os pareceres dos revisores comportam três possibilidades: a) aprovação; b) recomendação 
de nova análise; c) recusa. Em quaisquer desses casos, o autor será comunicado. 
 
Os pareceres são analisados pelos editores associados, que propõem ao Editor Científico a 
aprovação ou não do manuscrito. 
 
Manuscritos recusados, mas com possibilidade de reformulação, poderão retornar como 
novo trabalho, iniciando outro processo de julgamento. 
 
Conflito de interesse 
 
No caso da identificação de conflito de interesse da parte dos revisores, o Comitê Editorial 
encaminhará o manuscrito a outro revisor ad hoc. 
 
Manuscritos aceitos: manuscritos aceitos poderão retornar aos autores para aprovação de 
eventuais alterações, no processo de editoração e normalização, de acordo com o estilo da 
Revista. 
Provas: serão enviadas provas tipográficas aos autores para a correção de erros de 
impressão. As provas devem retornar ao Núcleo de Editoração na data estipulada. Outras 
mudanças no manuscrito original não serão aceitas nesta fase. 
 
Preparo do manuscrito 

Submissão de trabalhos 
Serão aceitos trabalhos acompanhados de carta assinada por todos os autores, com 
descrição do tipo de trabalho e da área temática, declaração de que o trabalho está sendo 
submetido apenas à Revista de Nutrição e de concordância com a cessão de direitos 
autorais e uma carta sobre a principal contribuição do estudo para a área. 
 
Caso haja utilização de figuras ou tabelas publicadas em outras fontes, deve-se anexar 
documento que ateste a permissão para seu uso. 
 
Enviar os manuscritos via site <http://www.scielo.br/rn>, preparados em espaço entrelinhas 
1,5, com fonte Arial 11. O arquivo deverá ser gravado em editor de texto similar ou superior 
à versão 97-2003 do Word (Windows). 
 
O texto deverá contemplar o número de palavras de acordo com a categoria do artigo. As 
folhas deverão ter numeração personalizada desde a folha de rosto (que deverá apresentar 
o número 1). O papel deverá ser de tamanho A4, com formatação de margens superior e 
inferior (no mínimo 2,5cm), esquerda e direita (no mínimo 3cm). 
 
Os artigos devem ter, aproximadamente, 30 referências, exceto no caso de artigos de 
revisão, que podem apresentar em torno de 50. Sempre que uma referência possuir o 
número de Digital Object Identifier (DOI), este deve ser informado. 

 
Versão reformulada: a versão reformulada deverá ser encaminhada via 
<http://www.scielo.br/rn>. O(s) autor(es) deverá(ão) enviar apenas a última versão do 
trabalho. 
 
O texto do artigo deverá empregar fonte colorida (cor azul) ou sublinhar, para todas as 
alterações, juntamente com uma carta ao editor, reiterando o interesse em publicar nesta 
Revista e informando quais alterações foram processadas no manuscrito, na versão 
reformulada. Se houver discordância quanto às recomendações dos revisores, o(s) 

http://www.scielo.br/rn
http://www.scielo.br/rn
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autor(es) deverão apresentar os argumentos que justificam sua posição. O título e o código 
do manuscrito deverão ser especificados. 
 
Página de rosto: 
 
a) título completo - deve ser conciso, evitando excesso de palavras, como "avaliação do....", 
"considerações acerca de..." 'estudo exploratório...."; 
 
b) short title com até 40 caracteres (incluindo espaços), em português (ou espanhol) e 

inglês; 
 
c) nome de todos os autores por extenso, indicando a filiação institucional de cada um. Será 
aceita uma única titulação e filiação por autor. O(s) autor(es) deverá(ão), portanto, escolher, 
entre suas titulações e filiações institucionais, aquela que julgar(em) a mais importante. 
 
d) Todos os dados da titulação e da filiação deverão ser apresentados por extenso, sem 
siglas. 
 
e) Indicação dos endereços completos de todas as universidades às quais estão vinculados 
os autores; 
 
f) Indicação de endereço para correspondência com o autor para a tramitação do original, 
incluindo fax, telefone e endereço eletrônico; 
 
Observação: esta deverá ser a única parte do texto com a identificação dos autores. 
 
Resumo: todos os artigos submetidos em português ou espanhol deverão ter resumo no 
idioma original e em inglês, com um mínimo de 150 palavras e máximo de 250 palavras. 
 
Os artigos submetidos em inglês deverão vir acompanhados de resumo em português, além 
do abstract em inglês. 
 
Para os artigos originais, os resumos devem ser estruturados destacando objetivos, 
métodos básicos adotados, informação sobre o local, população e amostragem da 
pesquisa, resultados e conclusões mais relevantes, considerando os objetivos do trabalho, e 
indicando formas de continuidade do estudo. 
 
Para as demais categorias, o formato dos resumos deve ser o narrativo, mas com as 
mesmas informações. 
 
O texto não deve conter citações e abreviaturas. Destacar no mínimo três e no máximo seis 
termos de indexação, utilizando os descritores em Ciência da Saúde - DeCS - da Bireme 
<http://decs.bvs.br>. 
 
Texto: com exceção dos manuscritos apresentados como Revisão, Comunicação, Nota 
Científica e Ensaio, os trabalhos deverão seguir a estrutura formal para trabalhos científicos: 
 
Introdução: deve conter revisão da literatura atualizada e pertinente ao tema, adequada à 

apresentação do problema, e que destaque sua relevância. Não deve ser extensa, a não ser 
em manuscritos submetidos como Artigo de Revisão. 
 
Métodos: deve conter descrição clara e sucinta do método empregado, acompanhada da 
correspondente citação bibliográfica, incluindo: procedimentos adotados; universo e 
amostra; instrumentos de medida e, se aplicável, método de validação; tratamento 
estatístico. 
 
Em relação à análise estatística, os autores devem demonstrar que os procedimentos 
utilizados foram não somente apropriados para testar as hipóteses do estudo, mas também 
corretamente interpretados. Os níveis de significância estatística 
(ex. p<0.05; p<0.01; p<0.001) devem ser mencionados. 
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Informar que a pesquisa foi aprovada por Comitê de Ética credenciado junto ao Conselho 
Nacional de Saúde e fornecer o número do processo. 
 
Ao relatar experimentos com animais, indicar se as diretrizes de conselhos de pesquisa 
institucionais ou nacionais - ou se qualquer lei nacional relativa aos cuidados e ao uso de 
animais de laboratório - foram seguidas. 
 
Resultados: sempre que possível, os resultados devem ser apresentados em tabelas ou 

figuras, elaboradas de forma a serem auto-explicativas e com análise estatística. Evitar 
repetir dados no texto. 
 
Tabelas, quadros e figuras devem ser limitados a cinco no conjunto e numerados 
consecutiva e independentemente com algarismos arábicos, de acordo com a ordem de 
menção dos dados, e devem vir em folhas individuais e separadas, com indicação de sua 
localização no texto. É imprescindível a informação do local e ano do estudo. A cada um 
se deve atribuir um título breve. Os quadros e tabelas terão as bordas laterais abertas. 
 
O(s) autor(es) se responsabiliza(m) pela qualidade das figuras (desenhos, ilustrações, 
tabelas, quadros e gráficos), que deverão ser elaboradas em tamanhos de uma ou duas 
colunas (7 e 15cm, respectivamente); não é permitido o formato paisagem. Figuras 
digitalizadas deverão ter extensão jpeg e resolução mínima de 300 dpi. 
 
Gráficos e desenhos deverão ser gerados em programas de desenho vetorial (Microsoft 
Excel, CorelDraw, Adobe Illustrator etc.), acompanhados de seus parâmetros quantitativos, 
em forma de tabela e com nome de todas as variáveis. 
 
A publicação de imagens coloridas, após avaliação da viabilidade técnica de sua 
reprodução, será custeada pelo(s) autor(es). Em caso de manifestação de interesse por 
parte do(s) autor(es), a Revista de Nutrição providenciará um orçamento dos custos 
envolvidos, que poderão variar de acordo com o número de imagens, sua distribuição em 
páginas diferentes e a publicação concomitante de material em cores por parte de outro(s) 
autor(es). 
Uma vez apresentado ao(s) autor(es) o orçamento dos custos correspondentes ao material 
de seu interesse, este(s) deverá(ão) efetuar depósito bancário. As informações para o 
depósito serão fornecidas oportunamente. 
 
Discussão: deve explorar, adequada e objetivamente, os resultados, discutidos à luz de 
outras observações já registradas na literatura. 
 
Conclusão: apresentar as conclusões relevantes, considerando os objetivos do trabalho, e 
indicar formas de continuidade do estudo. Não serão aceitas citações bibliográficas 
nesta seção. 
 
Agradecimentos: podem ser registrados agradecimentos, em parágrafo não superior a três 
linhas, dirigidos a instituições ou indivíduos que prestaram efetiva colaboração para o 
trabalho. 
 
Anexos: deverão ser incluídos apenas quando imprescindíveis à compreensão do texto. 

Caberá aos editores julgar a necessidade de sua publicação. 
 
Abreviaturas e siglas: deverão ser utilizadas de forma padronizada, restringindo-se 
apenas àquelas usadas convencionalmente ou sancionadas pelo uso, acompanhadas do 
significado, por extenso, quando da primeira citação no texto. Não devem ser usadas no 
título e no resumo. 
 
Referências de acordo com o estilo Vancouver 
 
Referências: devem ser numeradas consecutivamente, seguindo a ordem em que foram 
mencionadas pela primeira vez no texto, conforme o estilo Vancouver. 
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Nas referências com dois até o limite de seis autores, citam-se todos os autores; acima de 
seis autores, citam-se os seis primeiros autores, seguido de et al. 

 
As abreviaturas dos títulos dos periódicos citados deverão estar de acordo com o Index 
Medicus. 
 
Não serão aceitas citações/referências de monografias de conclusão de curso de 
graduação, de trabalhos de Congressos, Simpósios,Workshops, Encontros, entre outros, e 
de textos não publicados (aulas, entre outros). 
 
Se um trabalho não publicado, de autoria de um dos autores do manuscrito, for citado (ou 
seja, um artigo in press), será necessário incluir a carta de aceitação da revista que 
publicará o referido artigo. 
 
Se dados não publicados obtidos por outros pesquisadores forem citados pelo manuscrito, 
será necessário incluir uma carta de autorização, do uso dos mesmos por seus autores. 
 
Citações bibliográficas no texto: deverão ser expostas em ordem numérica, em 
algarismos arábicos, meia linha acima e após a citação, e devem constar da lista de 
referências. Se forem dois autores, citam-se ambos ligados pelo "&"; se forem mais de dois, 
cita-se o primeiro autor, seguido da expressão et al. 
 
A exatidão e a adequação das referências a trabalhos que tenham sido consultados e 
mencionados no texto do artigo são de responsabilidade do autor. Todos os autores 
cujos trabalhos forem citados no texto deverão ser listados na seção de Referências. 
 
Exemplos 
 
Artigo com mais de seis autores 
 
Oliveira JS, Lira PIC, Veras ICL, Maia SR, Lemos MCC, Andrade SLL, et al. Estado 
nutricional e insegurança alimentar de adolescentes e adultos em duas localidades de baixo 
índice de desenvolvimento humano. Rev Nutr. 2009; 22(4): 453-66. doi: 10.1590/S1415-
52732009000400002. 
 
Artigo com um autor 
 
Burlandy L. A construção da política de segurança alimentar e nutricional no Brasil: 
estratégias e desafios para a promoção da intersetorialidade no âmbito federal de governo. 
Ciênc Saúde Coletiva. 2009; 14(3):851-60. doi: 10.1590/S1413-81232009000300020. 
 
Artigo em suporte eletrônico 
 
Sichieri R, Moura EC. Análise multinível das variações no índice de massa corporal entre 
adultos, Brasil, 2006. Rev Saúde Pública [Internet]. 2009 [acesso 2009 dez 18]; 
43(suppl.2):90-7. Disponível em: 
<http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0034-
89102009000900012&lng=pt&nrm=iso>. doi: 10.1590/S0034-89102009000900012. 
 
Livro 
 
Alberts B, Lewis J, Raff MC. Biologia molecular da célula. 5ª ed. Porto Alegre: Artmed; 2010. 
 
Livro em suporte eletrônico 
 
Brasil. Alimentação saudável para pessoa idosa: um manual para o profissional da saúde 
[Internet]. Brasília: Ministério da Saúde; 2009 [acesso 2010 jan 13]. Disponível em: 
<http://200.18.252.57/services/e-
books/alimentacao_saudavel_idosa_profissionais_saude.pdf>. 
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Capítulos de livros 
 
Aciolly E. Banco de leite. In: Aciolly E. Nutrição em obstetrícia e pediatria. 2ª ed. Rio de 
Janeiro: Guanabara Koogan; 2009. Unidade 4. 
 
Capítulo de livro em suporte eletrônico 
 
Emergency contraceptive pills (ECPs). In: World Health Organization. Medical eligibility 
criteria for contraceptive use [Internet]. 4th ed. Geneva: WHO; 2009 [cited 2010 Jan 14]. 
Available from: <http://whqlibdoc.who.int/publications/2009/9789241563888_eng.pdf>. 
 
Dissertações e teses 
 
Duran ACFL. Qualidade da dieta de adultos vivendo com HIV/AIDS e seus fatores 
associados [mestrado]. São Paulo: Universidade de São Paulo; 2009. 
 
Texto em formato eletrônico 
 
Sociedade Brasileira de Nutrição Parental e Enteral [Internet]. Assuntos de interesse do 
farmacêutico atuante na terapia nutricional. 2008/2009 [acesso 2010 jan 14]. Disponível em: 
<http://www.sbnpe.com.br/ctdpg.php?pg=13&ct=A>. 
 
Programa de computador 
 
Software de avaliação nutricional. DietWin Professional [programa de computador]. Versão 

2008. Porto Alegre: Brubins Comércio de Alimentos e Supergelados; 2008. Para outros 
exemplos recomendamos consultar as normas do Committee of Medical Journals 
Editors(Grupo Vancouver) <http://www.icmje.org>. 
 
Lista de checagem 

- Declaração de responsabilidade e transferência de direitos autorais assinada por cada 
autor. 
- Verificar se o texto, incluindo resumos, tabelas e referências, está reproduzido com letras 
fonte Arial, corpo 11 e entrelinhas 1,5 e com formatação de margens superior e inferior (no 
mínimo 2,5cm), esquerda e direita (no mínimo 3cm). 
- Indicação da categoria e área temática do artigo. 
- Verificar se estão completas as informações de legendas das figuras e tabelas. 
- Preparar página de rosto com as informações solicitadas. 
- Incluir o nome de agências financiadoras e o número do processo. 
- Indicar se o artigo é baseado em tese/dissertação, colocando o título, o nome da 
instituição, o ano de defesa. 
- Incluir título do manuscrito, em português e em inglês. 
- Incluir título abreviado (short title), com 40 caracteres, para fins de legenda em todas as 
páginas. 
- Incluir resumos estruturados para trabalhos submetidos na categoria de originais e 
narrativos para manuscritos submetidos nas demais categorias, com um mínimo de 150 
palavras e máximo de 250 palavras nos dois idiomas, português e inglês, ou em espanhol, 
nos casos em que se aplique, com termos de indexação. 
- Verificar se as referências estão normalizadas segundo estilo Vancouver, ordenadas na 
ordem em que foram mencionadas pela primeira vez no texto, e se todas estão citadas no 
texto. 
- Incluir permissão de editores para reprodução de figuras ou tabelas publicadas. 
- Cópia do parecer do Comitê de Ética em pesquisa. 
 
Documentos 

Declaração de responsabilidade e transferência de direitos autorais 
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Cada autor deve ler e assinar os documentos (1) Declaração de Responsabilidade e (2) 
Transferência de Direitos Autorais, nos quais constarão: 
 
- Título do manuscrito: 
 
- Nome por extenso dos autores (na mesma ordem em que aparecem no manuscrito). 
 
- Autor responsável pelas negociações: 
 
1. Declaração de responsabilidade: todas as pessoas relacionadas como autoras devem 
assinar declarações de responsabilidade nos termos abaixo: 
 
- "Certifico que participei da concepção do trabalho para tornar pública minha 
responsabilidade pelo seu conteúdo, que não omiti quaisquer ligações ou acordos de 
financiamento entre os autores e companhias que possam ter interesse na publicação deste 
artigo"; 
 
- "Certifico que o manuscrito é original e que o trabalho, em parte ou na íntegra, ou qualquer 
outro trabalho com conteúdo substancialmente similar, de minha autoria, não foi enviado a 
outra Revista e não o será, enquanto sua publicação estiver sendo considerada pela 
Revista de Nutrição, quer seja no formato impresso ou no eletrônico". 
 
2. Transferência de Direitos Autorais: "Declaro que, em caso de aceitação do artigo, a 
Revista de Nutrição passa a ter os direitos autorais a ele referentes, que se tornarão 
propriedade exclusiva da Revista, vedado a qualquer reprodução, total ou parcial, em 
qualquer outra parte ou meio de divulgação, impressa ou eletrônica, sem que a prévia e 
necessária autorização seja solicitada e, se obtida, farei constar o competente 
agradecimento à Revista". 
Assinatura do(s) autores(s) Data __ / __ / __ 
 
Justificativa do artigo 
 
Destaco que a principal contribuição do estudo para a área em que se insere é a seguinte: 
_______________________________________ 
 
(Escreva um parágrafo justificando porque a revista deve publicar o seu artigo, destacando 
a sua relevância científica, a sua contribuição para as discussões na área em que se insere, 
o(s) ponto(s) que caracteriza(m) a sua originalidade e o conseqüente potencial de ser 
citado) 
Dada a competência na área do estudo, indico o nome dos seguintes pesquisadores (três) 
que podem atuar como revisores do manuscrito. Declaro igualmente não haver qualquer 
conflito de interesses para esta indicação. 

 


