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Hygienic sanitary conditions of feeding and nutrition units of a northeastern 

municipality 

 

RESUMO 

 

O atual estudo avaliou as condições higiênico sanitárias das unidades de alimentação e 

nutrição das escolas públicas municipais de Simão Dias-SE. 26 escolas do ensino fundamental 

foram analisadas por meio de check-list baseado na lista de verificação em boas práticas para 

unidades de alimentação e nutrição escolares. Os dados foram avaliados pelos programas da 

Microsoft Office Excel versão 2007, o Statistical Package for the Social Science, versão 20.0 

e o aplicativo Manual de Boas Práticas na Alimentação Escolar. Observou-se que o risco 

higiênico sanitário médio das escolas foi regular (61,19%). 1 (3,84%) escola foi classificada 

em situação de risco sanitário alto e 25 (96,15%) foram classificadas em situação de risco 

sanitário regular. O resultado obtido classificou em risco sanitário muito baixo o bloco de 

Recebimento e risco sanitário regular para os blocos de Edifícios e instalações da área de 

preparo de alimentos, Equipamentos para temperatura controlada, Manipuladores, Processos e 

produções e Higienização ambiental. Apesar de 5 blocos estarem em situação de risco regular 

e 1 em risco sanitário muito baixo, foram detectadas inadequações em todos os 6 blocos que 

necessitam de ações corretivas para a garantia de refeições com condições higiênico sanitárias 

adequadas nas unidades de alimentação e nutrição escolares. 

 

Palavras-chave: Alimentação Escolar, Risco Sanitário, Segurança Alimentar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Hygienic sanitary conditions of feeding and nutrition units of a northeastern 

municipality 

 

ABSTRACT  

 

The present study evaluated the hygienic sanitary conditions of the feeding and nutrition units 

of the municipal public schools of Simão Dias-SE. 26 elementary schools were analyzed 

through a checklist based on the good practice checklist for school feeding and nutrition units. 

The data was evaluated by the Microsoft Office Excel 2007 version, the Statistical Package 

for the Social Science, version 20.0, and the Good Practices in School Feeding application. It 

was observed that the average sanitary risk of the schools was regular (61.19%). 1 (3.84%) 

school was classified as high sanitary risk and 25 (96.15%) were classified as having a regular 

health risk. The result obtained classified in a very low sanitary risk the Block of Receipt and 

regular sanitary risk for the blocks of Buildings and facilities of the area of preparation of 

food, Equipment for temperature control, Manipulators, Processes and productions and 

Environmental hygiene. Although 5 blocks were at a regular risk and 1 at a very low health 

risk, inadequacies were detected in all 6 blocks that require corrective actions to guarantee 

meals with adequate hygienic sanitary conditions in school feeding and nutrition units. 

 

Keywords: School feeding, Health Risk, Food Safety.  
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1 INTRODUÇÃO 

 

A alimentação escolar tem como objetivo principal fornecer, fracionalmente, as 

necessidades nutricionais dos alunos durante o período escolar, para aprimorar a capacidade 

de aprendizagem e construir bons hábitos alimentares. O artigo 208, inciso VII da constituição 

brasileira, afirma que é dever do Estado dispor a alimentação escolar ao escolar que frequente 

a educação básica. Já o art. 6º, relata o direito social de ter alimentação, sendo dever do 

estado, executar o Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) que é administrado 

pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE)
 [1].

  

O PNAE contempla os alunos matriculados nas escolas pré-escolares, escolares, 

creches, escolas indígenas, quilombolas e filantrópicas da rede pública de ensino, distribuindo 

mais de 50 milhões de refeições diariamente para 45 milhões de alunos brasileiros 
[2]

. Neste 

programa é de grande relevância dar atenção à qualidade higiênica sanitária dos alimentos 

servidos nas unidades de alimentação escolar, pois os educandos atendidos são na grande 

maioria de baixa renda e consequentemente mais propensa a riscos de contaminação e 

doenças de origem alimentar. Para aderir a uma alimentação saudável nas escolas é preciso 

introduzir um sistema de boas práticas de manipulação dos alimentos nos locais de produção e 

abastecimento de alimentos 
[3]

.  

As boas práticas de manipulação buscam garantir qualidade e segurança ao alimento 

que irá ser servido aos alunos, e assim diminui a ocorrência das Doenças Transmitidas por 

Alimentos (DTAs) 
[3]

. As DTAs apresentam sintomas como náuseas, vômitos, diarreia, febre 

ou não, tendo como agentes causadores os vírus, parasitas, bactérias, agrotóxicos, substâncias 

químicas. No período de 2000 a 2017, 8,6% dos surtos de DTAs notificados no país 

ocorreram em creches e escolas 
[4]

. 

As escolas e serviços de alimentação em geral, tem o dever de seguirem normas 

quanto a instalações, aquisição, armazenamento e manipulação dos alimentos, determinando 

responsabilidades, como também devem ter um Manual de Boas Práticas (MBP) e 

Procedimentos Operacionais Padronizados (POP), produzidas de acordo com sua vivência, 

aberto a todos os manipuladores de alimentos, para que possa ser cumprido na prática diária 

da produção de alimentos na unidade de alimentação 
[5]

. 

Para simplificar a realização do MBP aplica-se uma lista de verificação de boas 

práticas nas unidades de alimentação e nutrição escolar com o intuito de identificar se a escola 
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está atendendo as normas sanitárias e assim, avaliar suas condições higiênico sanitárias. 

Sendo imprescindível para escolha da intervenção por parte dos administradores 
[5]

. 

O interesse por esse estudo surgiu com as observações de estudos que comprovaram 

que na maioria dos casos a contaminação de surtos por Doenças Transmitidas por Alimentos 

são devido à inadequação de estruturas físicas, falta de qualificação dos profissionais, 

irregularidade das condições higiênico sanitárias das escolas.  

Além disso, a classificação por grau de risco higiênico sanitárias, permite avaliar as 

melhorias necessárias para a garantia de alimentos seguros. A aplicação de um instrumento 

padronizado, também permite aos gestores a identificar problemas comuns e definir 

prioridades de intervenção com base no risco higiênico sanitárias, sendo importante subsídio 

para a avaliação e aprimoramento das políticas públicas. 

O objetivo do atual estudo foi avaliar as condições higiênico sanitárias das unidades de 

alimentação das escolas públicas municipais de Simão Dias, bem como classificar as escolas 

em função do nível de atendimento aos requisitos sanitários em grau de risco. 
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2 METODOLOGIA 

 

Trata-se de um estudo transversal e descritivo, com abordagem quantitativa realizado 

nas unidades de alimentação e nutrição das escolas de ensino fundamental do município de 

Simão Dias (SE), no período de dezembro de 2017 a abril de 2018. A amostra foi composta 

por todas as escolas do ensino fundamental localizadas nas áreas urbanas e rurais do 

município (n=26), dado fornecido pela Secretaria Municipal de Educação. O estudo foi 

aprovado pelo Comitê de Ética e Pesquisa (CONEP) do Hospital Universitário da 

Universidade Federal de Sergipe (UFS) sob Certificado de Apresentação para Apreciação 

Ética (CAAE) nº 71025417.0.0000.5546 e os manipuladores de alimentos assinaram o Termo 

de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) (APÊNDICE A).  

A avaliação das Unidades de Alimentação e Nutrição Escolares (UANE) foi realizada 

por meio da aplicação de formulário contendo à identificação do serviço, a caracterização dos 

manipuladores de alimentos (sexo, escolaridade, participação em treinamento) e um check-list 

baseado na lista de verificação em boas práticas para UANE, criada e validada pelo Centro 

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

Paulo e Universidade Federal do Rio Grande do Sul recomendados pelo FNDE para a avaliar 

as condições físicas, funcionais, higiênicas e sanitárias e as práticas de manuseio de alimentos 

dos serviços de alimentação 
[5]

. O preenchimento se deu mediante observação local e 

entrevistas aos manipuladores. 

O instrumento é composto por 99 questões distribuídas em seis blocos: 1) Edifícios e 

instalações da área de preparo de alimentos; 2) Equipamentos para temperatura controlada; 3) 

Manipuladores; 4) Recebimento e transporte de matéria-prima; 5) Processo e produções e a 6) 

Higienização ambiental (ANEXO A). Para cada questão do check-list existem as alternativas: 

“não”, que caracterizam a não conformidade do item às boas práticas e recebem o escore zero; 

“sim”, para os itens em conformidade com as boas práticas com notas que variam de zero a 

oito, conforme o grau de risco sanitário; “não se aplica”, para situações em que não se 

aplicavam a observação da questão. Além disso, para cada um dos blocos está estipulado um 

peso (10, 15, 25 ou 30) de acordo com o grau de risco e importância para a segurança dos 

alimentos 
[6]

. Os resultados por bloco e por pontuação total permitiram a classificação das 

UANE em grau de risco sanitário muito alto (0-25%); alto (26-50%); regular (51-75%); baixo 

(76-90%); muito baixo (91-100%). As escolas foram classificadas de acordo com o risco 

sanitário, com o auxílio do aplicativo Manual de Boas Práticas na Alimentação Escolar 
[5]

.  
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A tabulação dos dados coletados e a formatação das figuras foram realizados com o 

auxílio do programa Microsoft Office Excel, versão 2007. As análises dos dados foram 

realizadas com o auxílio do programa Statistical Package for the Social Science (SPSS), 

versão 20.0. As variáveis numéricas foram demonstradas por meio da média e desvio padrão. 

Enquanto, as variáveis categóricas apresentadas através da frequência absoluta e relativa. 
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3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

No geral, a média de adequação em boas práticas de todas as escolas foi 61,19%. De 

acordo com a pontuação obtida das 26 escolas, apenas 1 (3,84%) foi classificada em situação 

de risco sanitário alto como descrito no gráfico 1, todas as 25 (96,15%) escolas foram 

classificadas em situação de risco sanitário regular. Escolas públicas de Itaqui - RS 

apresentaram média de adequação geral semelhante de 58,30% 
[7]

. Porém estudos realizados 

nas UANE de Palmeira das Missões - RS e no município de Bayeux - PB obtiveram 

resultados mais críticos, o primeiro apresentou média geral de 31,50 ± 4,30% de adequação, 

85,70% das escolas avaliadas foram classificadas em risco sanitário alto e 14,30% em risco 

sanitário muito alto, enquanto o segundo demonstrou que 4,40% das UANE apresentaram 

risco sanitário baixo ou muito baixo, 48,30% situação de risco sanitário regular, 24,30% risco 

sanitário alto e 24,00% risco sanitário muito alto 
[8,9]

. 

 

  

Gráfico 1. Classificação geral das unidades escolares quanto ao grau de risco sanitário, Simão 

Dias (SE), 2018.   

 

Embora outros estudos 
[8,9]

 apresentem maior prevalência de grau de risco sanitário 

alto, os resultados obtidos no atual ainda encontram-se aquém do ideal, demonstrando a 

necessidade de adequações nos serviços de alimentação para distribuir refeições seguras 

quanto a higiene sanitária para que não apresentem risco de ocorrência de DTA’s, não 

prejudiquem a qualidade do alimento já que o não atendimento aos requisitos de segurança 

alimentar pode gerar riscos a saúde dos educandos.  
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Das 26 UANE avaliadas neste estudo, 11,53% (n=3) estavam localizadas na zona 

urbana e 88,46% (n=23) na zona rural. Pesquisa de Almeida, André, Campos e Díaz 
[10]

, por 

sua vez, constataram que das 296 UANE, 76,00% (n=225) eram de áreas urbanas e 24,00% 

(n=71) de áreas rurais, sendo todos os serviços de alimentação incompatíveis com as boas 

práticas de manipulação, o que sugere que o grau de risco sanitário independe da localização 

da escola. 

Todos os 26 manipuladores eram do sexo feminino com média de idade de 41,76 (± 

8,96) anos. Uma expressiva porcentagem de manipuladores apresentava ensino médio 

completo 42,30% (n=11) e já participou de treinamento de boas práticas de alimentação 

84,61% (n=22) (Tabela 1). Estudo de Porto, Schmitz, Recine e Rodrigues 
[11]

 verificou 

resultados similares a respeito da idade com média de 42 anos e da predominância do nível de 

escolaridade no ensino médio, 57,20%, por outro lado, 59,70% dos manipuladores eram do 

sexo feminino e apenas 54,70% já haviam participado de treinamentos.  

 

Tabela 1. Caracterização dos manipuladores de alimentos das unidades escolares, Simão Dias 

(SE), 2018.   

Variáveis n % 

 

Sexo 

  

Masculino 0          0 

Feminino  26 100,00 

 

Nível de Escolaridade 

  

Fundamental incompleto 5 19,23 

Fundamental completo 1 3,84 

Médio incompleto     2     7,69 

Médio completo 11 42,30 

Superior incompleto 4 15,38 

Superior completo 3 11,53 

 

Participação em treinamento de BP*  

  

Sim 22 84,61 

Não 4 15,38 

Total 26 100,00 

BP* boas práticas para serviços de alimentação.  

 

Estudo que avaliou a importância de treinamento para manipuladores em Boas 

Práticas
 
confirmou que treinamentos e capacitações semestrais relacionados à higiene pessoal, 

manipulação de alimentos, doenças transmitidas por alimentos são de suma importância para 

promover mudança de práticas inadequadas dos manipuladores, reduzir os riscos de DTA’s, 
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aperfeiçoar as condições higiênico sanitárias, melhorando as técnicas usadas em todo o 

processo de produção e distribuição das refeições e assim efetivando as boas práticas de 

manipulação indispensável para evitar contaminação alimentar 
[12]

.  

Quando avaliados o percentual médio por grau de risco sanitário dos 6 blocos, foi 

observado que 5 ficaram em situação de risco sanitário regular (51-75%) e apenas o bloco 4 

que refere-se ao Recebimento classificou-se em risco sanitário muito baixo (91-100%). 

Estudo de Fortes, Brasil, Silva, Pontes e Graupe 
[8]

 verificou que os blocos 2, 3, 5 e 6 

apresentaram percentual de conformidades abaixo de 50%, o bloco 1 teve a adequação 

superior a 50% e o bloco 4 não apresentou percentual médio de adequação devido a ausência 

de funcionários que realizassem essa função.  

Nunes, Adami, Fassina 
[13]

 obtiveram resultados mais positivos quando avaliaram o 

risco sanitário de 11 categorias em 13 escolas, em que a maioria se classificou no grupo 1 

com 76-100% de conformidades, sendo eles: Manejo de Resíduos; Matérias Primas, 

Ingredientes e Embalagens; Abastecimento de água; Preparação do Alimento; Higienização 

de Instalações, Equipamentos, Móveis e Utensílios e Exposição ao Consumo do Alimento 

Preparado. Já as categorias de Manipuladores; Responsabilidade; Edificação, Instalações, 

Equipamentos, Móveis e Utensílios e Controle Integrado de Pragas ficaram no grupo 2 com 

51-75% de atendimento as conformidades, enquanto o grupo 3 foi composto somente pela 

categoria de Documentação e Registro que classificou-se abaixo de 50% de conformidade 
[13]

. 

Em relação ao bloco de edifícios e instalações da área de preparo de alimentos (bloco 

1), as escolas obtiveram um percentual médio de 59,40% (± 10,02) de conformidade (Tabela 

2). Esse percentual não foi maior devido a inadequações, como portas sem fechamento 

automático e falta de proteção às aberturas inferiores para impedir entrada de insetos e 

roedores em todas as escolas, ausência de telas milimétricas nas janelas em 25 escolas 

(96,15%), falta de sistema de segurança nas lâmpadas contra quedas acidentais em 24 escolas 

(92,30%), forro, piso e paredes da área de consumação de difícil limpeza (100%).  

Pesquisadores que avaliaram as condições higiênico sanitárias de UANE de Palmeira 

das Missões – RS
 
encontraram menor percentual de conformidade, com média geral de 50,50 

± 13,50%, sendo que apresentavam irregularidades como ausência de proteção nas luminárias 

o que expõe risco de acidente aos manipuladores de alimentos e perda do alimento, além da 

falta de telas de proteção nas janelas para impedir a entrada de pragas e vetores 
[8]

. Outra 

pesquisa feita em escolas de Salvador verificou que as unidades apresentavam 

inconformidades como portas não ajustadas aos batentes (76,60%), ausência de teto liso, 
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lavável e impermeável (77%), falta de proteção nas aberturas (96,20%) e sistema de 

segurança contra quedas nas luminárias (96,60%), além de 50,2% das escolas não dispor de 

fluxo adequado para realização das atividades nas cozinhas. Sabe-se que fluxo linear e 

unidirecional é de suma importância para evitar contaminação cruzada 
[14]

.     

 

Tabela 2. Percentual de conformidade geral das escolas segundo a lista de verificação de boas 

práticas, Simão (SE), 2018. 

Blocos Faixa de variação das 

conformidades (%) 

Média ± Desvio  

Padrão (%) 

Edifícios e instalações da área de 

preparo de alimentos  

38,27 – 75,38 59,40 ± 10,02 

Equipamentos para temperatura 

controlada 

00 - 81,81 57,62 ± 19,56 

Manipuladores 33,33 - 83,33 55,44 ± 15,26 

Recebimento 90,90 – 100 99,65 ± 1,78 

Processos e produções 45,96- 62,74 54,08 ± 5,05 

Higienização ambiental  52,63 - 78,94 65,61 ± 6,35 

Fonte: Autor, 2018. 

 

No bloco 2 referente aos Equipamentos para temperatura controlada, observou-se uma 

média de 57,62% ± 19,56% (Tabela 2) de conformidade podendo ser classificado como risco 

sanitário regular. Foi verificado a ausência de termômetro em todas as 26 escolas, 6 dessas 

não apresentavam geladeiras ou freezers em estado adequado de funcionamento, higiene ou 

manutenção constante e 7 não tinham número suficiente de congeladores para manter a 

temperatura congelada. Resultado semelhante foi observado em escolas de Salvador o 

termômetro era ausente em todas as escolas avaliadas (n=235) 
[14]

. A ausência de controle de 

temperatura compromete a qualidade dos alimentos podendo ocasionar deterioração e 

multiplicação bacteriana expondo riscos de doenças transmitidas por alimentos aos alunos 
[8]

.    

No que diz respeito ao terceiro bloco sobre Manipuladores foi verificado uma média 

geral de 55,44% ± 15,26% (Tabela 2) de adequação classificando o bloco em risco sanitário 

regular. Alguns itens não conformes como a falta de uniformes limpos, proteção para os 

cabelos e sapatos fechados em 88,46% (n=23) dos funcionários, exames médicos não 

renovados periodicamente em 73,07% (n=19) da amostra e presença de adornos (brincos, 

pulseiras, alianças, anel) em 69,23% (n=18) dos manipuladores de alimentos contribuíram 

para esse risco sanitário regular. Conformidade maior foi observada em pesquisa no Rio 

Grande do Sul (61,10%), porém os manipuladores praticavam hábitos inadequados como 

falar, tossir, assobiar, espirrar 
[7]

. São preconizadas vestimentas apropriadas, uso correto dos 
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equipamentos de proteção individual e ausência de adornos para os manipuladores de 

alimentos 
[9]

. Estes são considerados meios de contaminação dos alimentos, por isso exercem 

função essencial para prevenir a transmissão de micro-organismos e com isso diminuir risco 

de ocorrência das DTA’s 
[15]

.        

No bloco de Recebimento (bloco 4) as escolas apresentaram o maior percentual médio 

de conformidade 99,65% ± 1,78% (Tabela 2) e foram classificadas em risco sanitário muito 

baixo. Todas as 26 escolas verificavam as características do alimento (aparência, cor, odor, 

textura), a integridade das embalagens e analisavam o prazo de validade nos rótulos dos 

alimentos durante o recebimento de matérias-primas. Como preconizado na RDC Nº 216, de 

15 de setembro de 2004 
[16]

, às matérias-primas devem ser inspecionadas e aprovadas no ato 

de recebimento, com suas devidas embalagens íntegras e prazo de validade válido, garantindo 

a qualidade do produto final. Apenas em 1 das escolas, não era devolvido ou segregados os 

produtos reprovados no ato do recebimento para providências posteriores, essa fato contribuiu 

para que este bloco não atingisse 100% de conformidade.  

O bloco 5 sobre Processos e Produções apresentou 54,08% ± 5,05% (Tabela 2) de 

conformidades situando-se em risco sanitário regular. Em 100% (n=26) das escolas os 

manipuladores não realizavam a higiene das mãos de forma correta, mesmo que 84,61% 

(Tabela 1) dos manipuladores tenham participado de treinamento em boas práticas; não 

apresentaram MBP e POP de acesso aos manipuladores; as amostras dos alimentos 

preparados não eram guardadas; e não era realizado o registro ou controle de temperatura dos 

alimentos no recebimento, durante a preparação ou distribuição. Vila, Silveira e Almeida 
[7]

 

encontraram resultados similares, 100% de irregularidades quanto à documentação e registros 

e à ausência de monitoramento de temperatura dos alimentos desde a produção até a 

distribuição. Nunes, Adami e Fassina 
[13]

 verificaram em seu estudo que nas UANE 

analisadas, os manipuladores não praticavam o processo de higienização das mãos 

adequadamente.  

Os manipuladores devem ser supervisionados e treinados periodicamente quanto à 

importância da higiene pessoal para garantir a qualidade higiênica sanitária dos alimentos, 

alcançar mudanças de hábitos errôneos e melhorar suas habilidades quanto à manipulação de 

alimentos. Também podemos ressaltar que toda unidade de alimentação e nutrição deve ter 

documentos e registros como MBP e POP’s de acesso aos manipuladores para auxiliarem nos 

procedimentos e atividades realizados nas UANE 
[13]

.  
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O último bloco (6) que dispõe sobre Higienização Ambiental obteve 65,61% ± 6,35% 

(Tabela 2) de adequação de boas práticas, ou seja, situação de risco sanitário regular. Os itens 

que contribuíram para que esse percentual de conformidades não fosse maior foram à prática 

de varrer o piso da área de manipulação a seco em 84,61% (n=22) das escolas, a inapropriada 

higienização dos panos de limpeza não descartáveis em 84,61% (n=22) das UANE, além da 

inadequada desinfecção química de utensílios e equipamentos 100% (n=26) e da não fervura 

das esponjas de louça por 5 minutos 100% (n=26). Na pesquisa realizada em cozinha 

hoteleira por Fragas, Vieira e Ramos 
[17]

 foi visto que as esponjas usadas na cozinha de 24 a 

48 horas são consideradas um foco de multiplicação bacteriana e o método de imersão em 

água fervente foi o mais eficaz, pois diminuiu em 99,99% a população bacteriana, reduzindo o 

risco de contaminação microbiológica aos utensílios, superfícies e alimentos. Conforme a 

legislação, os panos de limpeza devem ser trocados a cada 2 horas e as esponjas fervidas 

diariamente por 5 minutos 
[5]

. As inconformidades encontradas se tornam meios para 

transmitir micro-organismos levando em consideração que os panos de limpeza e esponjas 

têm contato com inúmeras áreas 
[7]

.  
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4 CONCLUSÃO  

 

Conforme os resultados obtidos, as escolas avaliadas encontram-se em situação de 

risco sanitário regular. Pôde-se perceber que o bloco de Recebimento classificou-se em risco 

sanitário muito baixo enquanto que os blocos de Edifícios e instalações da área de preparo de 

alimentos, Equipamentos para temperatura controlada, Manipuladores, Processos e 

produções, Higienização ambiental apresentaram risco sanitário regular. Apesar de cinco 

blocos estarem em situação de risco regular e um em risco sanitário muito baixo, foram 

detectadas inadequações em todos os seis blocos que precisam de ações corretivas. 

Verifica-se que há a necessidade de realização periódica de treinamentos para os 

manipuladores de alimentos, a respeito da importância do uso de equipamentos de proteção 

individual e higiene pessoal; uso de telas milimétricas para impedir a entrada de pragas e 

vetores nas UANE; adquirir termômetros a fim de controle de temperatura para todas as 

escolas; implantação de MBP e dos POP de acordo com as particularidades da UANE, para a 

garantia de refeições com condições higiênico sanitárias adequadas e promoção de saúde na 

escola. 
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APÊNDICE A 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE                                                              

CAMPUS UNIVERSITÁRIO PROFESSOR ANTÔNIO GARCIA FILHO 

DEPARTAMENTO DE NUTRIÇÃO 

CONDIÇÕES HINGIÊNICO SANITÁRIA DAS UNIDADES DE ALIMENTAÇÃO 

ESCOLAR DE SIMÃO DIAS-SE 

 

TERMO DE CONSETIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

Eu,__________________________________________________________________ fui 

informado(a) sobre o objetivo da pesquisa da professora Veruska Moreira de Queiroz, com o 

título acima. O objetivo principal desta pesquisa é Avaliar as condições higiênico sanitárias 

das Unidades de Alimentação das escolas públicas municipais de Simão Dias, aplicando o 

instrumento de Lista de Verificação de Boas Práticas na Alimentação Escolar, sendo 

avaliados pela equipe de profissionais da universidade. Esta pesquisa permitirá avaliar as 

melhorias necessárias para a garantia de alimentos seguros nas escolas. Segundo os 

pesquisadores, serei questionado sobre informações de como realizo minhas funções aqui na 

unidade de alimentação escolar. Serei avaliado através de observação enquanto realizo meu 

trabalho desde a vestimenta adequada, como também a manipulação dos alimentos. Não serei 

submetido ao risco de procedimentos invasivos. Foi dito também que as pesquisadoras 

tentarão reduzir ao mínimo quaisquer danos, prejuízos ou desconfortos, evitando-se 

questionamentos invasivos que possam me causar constrangimento e por em risco minha 

integridade física e psíquica e que os possíveis desconfortos e riscos, diretos ou indiretos, 

decorrentes da minha participação serão reduzidos através de acompanhamento e assistência 

imediata e integral proporcionados pelos pesquisadores. Ao participar desta pesquisa não terei 

nenhum benefício direto e individual. Os benefícios serão indiretos, como o conhecimento das 

Boas Práticas em Serviços de Alimentação, garantindo a segurança do manipulador e dos 

alimentos servidos. Fui informado(a) que todos os dados coletados serão mantidos em sigilo, 

e não poderei ser identificado como participante da pesquisa. Além disso, o pesquisador 

divulgará os resultados obtidos a comunidade acadêmica e aos participantes da pesquisa que 

solicitarem.  

Em caso de dúvida ou reclamação deverei procurar a professora Veruska Moreira de Queiroz 

(79) 9123-6540 ou a aluna Camilla Fontes de Araujo (79) 9632-4570. Assim, considero-me 

satisfeito(a) com as explicações dos pesquisadores e concordo em participar como 

voluntário(a) deste estudo. Como tenho dificuldade para ler (Sim........ Não .......) o escrito 

acima, atesto que_____________________________________________________________ 

leu pausadamente esse documento e esclareceu as minhas dúvidas, e como tem a minha 

concordância para participar do estudo, coloquei abaixo a minha assinatura (ou impressão 

digital).  

Lagarto-SE, _______ de____________________de 201_.   

PESQUISADO: 

NOME................................................................................................................................. 

ASSINATURA:.................................................................................................................. 

IMPRESSÃO DATILOSCÓPICA (Quando se aplicar)  
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............................................................................................................................................ 

ASSINATURA PESQUISADOR  

*DOCUMENTO EM DUAS VIAS, UMA PARA SER ENTREGUE AO PESQUISADO 
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ANEXO A - LISTA DE VERIFICAÇÃO EM BOAS PRÁTICAS PARA UNIDADES 

DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO ESCOLARES 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE                                                              

CAMPUS UNIVERSITÁRIO PROFESSOR ANTÔNIO GARCIA FILHO 

DEPARTAMENTO DE NUTRIÇÃO 

Ficha número _______ 

Unidade Escolar:____________________________________ Telefone: _________________ 

Manipulador de alimentos:___________________________________DN:_______________ 

Sexo : ________________ Escolaridade: __________________________________________ 

Participaram de algum treinamento sobre Boas Práticas de Alimentação e Nutrição: 

(  )Sim      (  )Não 

LISTA DE VERIFICAÇÃO EM BOAS PRÁTICAS PARA UNIDADES DE 

ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO ESCOLARES 

Considera-se:  

NA para condições/situações em que não se aplica a observação;  

8 para condições/situações que permitem a multiplicação de microrganismos;  

4 para condições/situações que permitem a sobrevivência de microrganismos;  

2 para condições/situações de contaminação cruzada com contato direto com o alimento;  

1 para condições/situações de contaminação cruzada sem contato direto com o alimento;  

0 para condições/situações de não conformidade. 

EDIFÍCIOS E INSTALAÇÕES DA ÁREA DE PREPARO DE ALIMENTOS  

 Sim  Não  NA  

Localização da Unidade de Alimentação e Nutrição (UAN)  

- os arredores oferecem condições gerais de higiene e sanidade, 

evitando riscos de contaminação? E essa área é ausente de lixo, 

objetos em desuso, animais, insetos e roedores?  

2  0  2  

Piso da área de produção  

- apresenta-se em bom estado de conservação¹ e permite o não 

acúmulo de sujidades e água? ¹ Íntegro, sem presença de: sujidades, 

rachaduras, bolor e descolamento.  

1  0  1  

- os ralos são de fácil limpeza, dotados de mecanismos de 

fechamento, possuindo grelhas com proteção telada ou outro 

dispositivo que impeça a entrada de roedores e de baratas? (Nota: As 

1  0  1  
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canaletas devem obedecer os mesmos critérios)  

- é impermeável, lavável e de fácil higienização (lavagem e 

desinfecção)?  

1  0  1  

Paredes e divisórias da área de produção  

- as paredes e divisórias são de cores claras, constituídas de material e 

acabamento lisos, impermeáveis, laváveis e em bom estado de 

conservação ²? ² Sem presença de: bolor, umidade, descascamento, 

descolamento e rachaduras.  

1  0  1  

Forros e tetos da área de produção  

- apresentam acabamento liso, impermeável, lavável, de cor clara e 

em bom estado de conservação ³? ³ sem presença de: sujidades, 

umidade, bolor, descascamento e descolamento.  

1  0  1  

Portas e janelas da área de produção  

- as portas são de cores claras, constituídas de superfícies lisas, não 

absorventes de fácil limpeza, e dotadas de fechamento automático, 

molas ou sistema similar?  

1  0  1  

- possuem proteção nas aberturas inferiores para impedir a entrada de 

insetos e roedores?  

2  0  2  

- as janelas apresentam superfícies lisas, laváveis e em bom estado de 

conservação5? 5 sem presença de: sujidades, umidade, bolor, 

descascamento e descolamento.  

1  0  1  

- as portas apresentam-se em bom estado de conservação6 e 

perfeitamente ajustadas aos batentes? 6 sem presença de: sujidades, 

umidade, bolor, descascamento e descolamento.  

1  0  1  

 

- quando usadas para ventilação, são dotadas de telas milimétricas7 

facilmente removíveis para limpeza e mantidas em bom estado de 

conservação8? 7 Telas com espaços de 1 milímetro ou menos entre 

os fios. 8 Sem a presença de: furos, acúmulo de sujidades e gordura, 

descolamento da borda  

2  0  2  

Iluminação da área de produção  

- quando posicionadas sobre áreas de manipulação de alimentos, as 

lâmpadas são dotadas de sistema de segurança contra quedas 

acidentais?  

2  0  2  

- a iluminação é uniforme sem cantos escuros?  1  0  1  

Ventilação da área de produção  

- é garantida a inexistência de ventiladores e/ou aparelhos de ar 

condicionado nas áreas de manipulação?  

2  0  2  

Abastecimento de água  

A água é ligada à rede pública ou à rede alternativa com sua 

potabilidade atestada por laudos?  

8  0  8  

Há presença de reservatório de água?  8  0  8  

O reservatório de água é edificado e/ou revestido de material que não 

comprometa a qualidade da água, conforme legislação específica , e é 

livre de rachaduras, vazamentos, infiltrações, descascamentos, em 

adequado estado de higiene e conservação e devidamente tampado?  

8  0  8  

O reservatório de água é higienizado semestralmente, por empresa 

especializada e pessoal capacitado e existe de registro que 

8  0  8  
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comprovam a higienização?  

Sanitários e vestiários  

É de uso exclusivo de funcionários e apresentam-se em bom estado 

de conservação9? 9 Sem a presença de: vazamentos, sujidades, 

acúmulo de água no chão, rachaduras em paredes e vasos, bolor e 

umidade em portas, paredes e forro.  

1  0  1  

- são conectados à rede de esgoto ou a fossa asséptica esvaziada 

periodicamente?  

2  0  2  

- os banheiros são constituídos de vasos sanitários com tampa e 

descarga eficiente?  

2  0  2  

- são providos de água corrente?  4  0  4  

são dotados de pia para lavagem de mãos, sabão e papel descartável 

para secagem e com lixeira para descarte de papel, em bom estado de 

conservação10? 10 Sem a presença de: rachaduras e sujidades.  

4  0  4  

Lavatórios exclusivos para higiene das mãos  

- possuem sabão adequado: líquido e inodoro, anti-séptico, papel 

toalha não reciclado ou outro sistema adequado para secagem de 

mãos, lixeiras com tampa, ambas com acionamento NÃO manual, e 

torneira com desligamento automático ou acionamento NÃO 

manual?  

4  0  4  

- são dotados de água corrente?  4  0  4  

- nas pias destinadas para manipulação e/ou preparo de alimentos, é 

garantida a ausência de sabão e/ou anti-séptico para higiene das 

mãos?  

4  0  4  

Áreas de armazenamento em temperatura ambiente  

 

- são dotadas de portas com fechamento automático (mola ou 

similar) e proteção contra roedores na abertura inferior?  

1  0  1  

- têm janelas e qualquer aberturas protegidas com telas 

milimétricas7? 7 Telas com espaços de 1 milímetro ou menos entre 

os fios.  

1  0  1  

- são dotadas de estrados fixos ou móveis que permitam fácil acesso 

para a higienização11? 11 Estrados móveis, com altura mínima de 

25cm do chão e distância de 10cm entre as pilhas  

1  0  1  

- os alimentos estão dispostos em prateleiras/ extremidades de forma 

que permita a circulação de ar entre as pilhas?  

1  0  1  

- as prateleiras são laváveis e impermeáveis?  1  0  1  

Área de consumação/refeitório/salão de refeições  

- é dotada de forro, piso e paredes de material liso, lavável e 

impermeável?  

1  0  1  

- tem janelas e aberturas protegidas com telas milimétricas7 

removíveis? 7 Telas com espaços de 1 milímetro ou menos entre os 

fios.  

1  0  1  

- é ausente de ventiladores com fluxo de ar direto sobre plantas e/ou 

alimentos?  

2  0  2  

- as plantas, se existentes, são dispostas de forma a não contaminar 

os alimentos durante a distribuição? Quando adubadas, usa-se adubo 

inorgânico?  

2  0  2  



 

24 
 

Área para depósito e higienização do material de limpeza  

é exclusiva e isolada das áreas de manipulação de alimentos?  4  0  4  

Totais TS1 ( ) TNA1 ( )  

NA: Não se aplica  

PB1: pontuação do bloco 1  

TS1: somatória das notas sim obtidas  

TNA1: somatória das notas não aplicáveis obtidas  

K1: 91 (constante do bloco 1)  

P1: 10 (peso do bloco)  

PB1= ___TS1___ x P1    PB1 = ___(___)___ x 10        PB1 = ( )  

           K1 – TNA1                           91 - ( ) 

EQUIPAMENTOS PARA TEMPERATURA CONTROLADA  

 Sim  Não  NA  

Áreas de armazenamento em temperatura controlada  

- possui geladeiras ou câmaras em número suficiente e que mantenha 

os alimentos em temperatura segura?  

4  0  4  

- possui freezers (congeladores) em número suficiente para manter a 

temperatura congelada?  

8  0  8  

- A escola possui termômetro aferido?  8  0  8  

-geladeira e/ou câmaras e/ou freezers apresentam-se em bom estado 

de funcionamento, higiene e manutenção constante?  

8  0  8  

- o balcão quente, para a distribuição, é regulado de forma a manter os 

alimentos a no mínimo 60 ºC?  

8  0  8  

 

- as câmaras e/ou refrigeradores são regulados de modo a manter os alimentos nas temperaturas:  

- até 4ºC para carnes, aves e pescados refrigeradas?  8  0  8  

- até 4ºC para alimentos pré-preparados ou pós cocção por no 

máximo 3 (três) dias?  

8  0  8  

- o freezer é regulado, garantindo aos alimentos temperaturas entre -

12ºC a 18ºC?  

8  0  8  

- nos equipamentos de refrigeração e congelamento são ausentes o 

acúmulo de gelo e obstrução nos difusores de ar?  

8  0  8  

Totais TS2 ( ) TNA2 ( )  

NA: Não se aplica  

PB2: pontuação do bloco 2  

TS2: somatória das notas sim obtidas  

TNA2: somatória das notas não aplicáveis obtidas  

K2: 68 (constante do bloco 2)  

P2: 15 (peso do bloco)  

PB2 = ___TS2___ x P2 PB2 = ___(___)___ x 15 PB2 = ( )  

           K2 – TNA2                        68 - ( ) 
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MANIPULADORES  

 Sim  Não  NA  

- todos os funcionários estão uniformizados12? 12 Uniforme limpo, 

com proteção para os cabelos, com sapatos fechados.  

2  0  2  

- exames médicos são renovados periodicamente ou pelo menos uma 

vez por ano?  

4  0  4  

- os manipuladores trabalham sem afecções clínicas13?  

13Feridas, micoses, sangramentos, coriza, infecções respiratórias.  

4  0  4  

- há ausência de adornos 14? 14 Brincos, pulseiras, alianças, relógios, 

colares, anel, piercings.  

2  0  2  

- garante-se a ausência de barba?  2  0  2  

- os cabelos são totalmente protegidos?  4  0  4  

- o candidato ao emprego só é admitido após a realização de exames 

médicos e laboratoriais?  

4  0  4  

- todas as pessoas envolvidas no Serviço de Alimentação participaram 

de capacitação envolvendo Segurança de Alimentos?  

4  0  4  

Totais TS3 ( ) TNA3 ( )  

NA: Não se aplica  

PB3: pontuação do bloco 3  

TS3: somatória das notas sim obtidas  

TNA3: somatória das notas não aplicáveis obtidas  

K3: 26 (constante do bloco 3)  

P3: 25 (peso do bloco)  

PB3 = ___TS3___ x P3 PB3= ___(___)___ x 25 PB3 = ( )  

           K3 – TNA3                       26 - ( ) 

RECEBIMENTO  

 Sim  Não  NA  

Transporte de matéria-prima  

No recebimento são verificadas as características dos alimentos como: 

aparência, cor, odor, textura, consistência entre outros.  

4  0  4  

É verificada a integridade das embalagens dos alimentos no momento 

do recebimento?  

8  0  8  

- os produtos reprovados são devolvidos no ato do recebimento ou 

segregados e identificados para providências posteriores?  

2  0  2  

- é verificado o prazo de validade nos rótulos dos alimentos no 

momento do recebimento?  

8  0  8  

Totais TS4 ( ) TNA4 ( )  

NA: Não se aplica  

PB4: pontuação do bloco 4  

TS4: somatória das notas sim obtidas  

TNA4: somatória das notas não aplicáveis obtidas  

K4: 22 (constante do bloco 4)  
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P4: 10 (peso do bloco)  

PB4 = ___TS4___ x P4 PB4= ___(___)___ x 10 PB4 = ( )  

           K4 – TNA4                      22 - ( ) 

PROCESSOS E PRODUÇÕES  

 Sim  Não  NA  

Higiene das mãos  

- os funcionários higienizam as mãos seguindo procedimento 

adequado e utilizando produtos recomendados para lavagem e 

desinfecção?  

umedecer as mãos e antebraços com água; lavar com sabonete 

líquido, neutro, inodoro; enxaguar bem as mãos e antebraços; secar 

as mãos com papel toalha descartável não reciclado ou qualquer 

outro método de secagem que não permita a recontaminação das 

mãos; aplicar anti-séptico, deixando secar naturalmente; os anti-

sépticos utilizados, devem ter registro no MS para esta finalidade; 

pode ser utilizado sabonete liquido anti-séptico; neste caso, 

massagear as mãos e antebraços durante o tempo recomendado pelo 

fabricante.  

8  0  8  

Recebimento de matéria-prima  

- Os alimentos são retirados das caixas de papelão e/ou madeira em 

que são recebidos? São substituídos por monoblocos limpos ou 

sacos plásticos apropriados quando necessário?  

2  0  2  

Armazenamento de matéria-prima (embalagens fechadas)  

- há inexistência de produtos com validade vencida?  4  0  4  

- o empilhamento de sacarias é feito de forma alinhada, não 

prejudicando o produto, respeitando empilhamento máximo 

recomendado pelo fornecedor?  

2  0  2  

- a ausência de caixas de papelão em áreas de armazenamento sob 

ar frio é respeitada? (exceto quando a área é específica para este 

fim)  

4  0  4  

- a retirada de produtos do estoque obedece ao sistema PEPS 

(Primeiro que entra é o primeiro que sai) ou PVPS (Primeiro que 

vence é o primeiro que sai)?  

4  0  4  

Armazenamento Pós-manipulação  

os diferentes gêneros alimentícios, quando são armazenados em um 

único equipamento de refrigeração, estão dispostos de forma 

adequada ou seja produtos prontos na parte superior, produtos pré-

preparados e/ou semi-prontos na parte intermediaria e produtos crus 

na parte inferior. Nos compartimentos inferiores (tipo gaveta) apenas 

hortifruti.  

4  0  4  

As etiquetas contêm: nome do produto, prazo de validade de acordo 

com a rotulagem original e prazo de utilização de acordo com os 

critérios de uso?  

2  0  2  

- os alimentos prontos são colocados nas prateleiras superiores?  4  0  4  

- os semi-prontos e/ou pré-preparados nas prateleiras do meio?  4  0  4  

- e o restante dos alimentos, crus e outros, nas prateleiras inferiores?  4  0  4  

- as portas dos equipamentos de refrigeração são mantidas fechadas?  4  0  4  

Procedimentos de alimentos na preparação  
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- as verduras, os legumes e as frutas que serão ingeridos crus e que 

serão ingeridos com casca são desinfetados de forma adequada, isto 

é, imersos em solução clorada (200 a 250 ppm) por 15 minutos, com 

enxágue posterior em água potável?  

8  0  8  

- as frutas manipuladas, verduras e os legumes não desinfetados são 

submetidos à cocção (70°C no seu interior) ou permanecem imersas 

em fervura por no mínimo 1 minuto?  

8  0  8  

Processo de descongelamento  

- o descongelamento é feito sob refrigeração a 5°C ou forno de 

convecção ou microondas?  

8  0  8  

Controles e Registros  

- Existe Manual de Boas Praticas na escola, de acesso aos 

manipuladores de alimento?  

8  0  8  

Há registro:  

- do controle de temperatura ou características dos produtos no ato 

do recebimento?  

8  0  8  

- do controle de temperatura ou características dos alimentos ou 

preparações durante a produção?  

8  0  8  

- dos alimentos ou preparações durante a distribuição?  8  0  8  

- Existe na escola documento que comprove a potabilidade da água?  8  0  8  

Existe os 4 POPs (Procedimento Operacional Padronizado) 

obrigatórios na escola, de acesso aos manipuladores de alimentos?  

(POP Higienização de instalações, equipamentos e móveis; POP 

Controle integrado de vetores e pragas urbanas; POP Higienização 

do reservatório; POP Higiene e saúde dos manipuladores)  

8  0  8  

Guarda de amostras  

São guardadas amostras (100g/100mL) de todos os alimentos 

preparados, incluindo bebidas (100mL), em embalagens apropriadas 

para alimentos, de primeiro uso, identificadas com no mínimo a 

denominação e data da preparação, armazenadas por 72 horas sob 

refrigeração, em temperatura inferior a 5º C?  

1  0  1  

Processo de dessalgue  

- o dessalgue é realizado sob condições seguras?15 15 trocas de água 

a cada 4 h ou em água sob refrigeração ou por meio de fervura  

8  0  8  

Procedimentos para cocção e reaquecimento  

- carnes, aves e peixes são cozidos completamente? (carnes e aves 

atingem a cor cinza?)  

8  0  8  

Procedimentos para distribuição  

 

- os alimentos na distribuição não ultrapassam duas horas a partir do 

término do preparo até distribuição?  

8  0  8  

Procedimentos para Utilização de Sobras  

- os alimentos preparados obedecem a uma programação de 

quantidades com o objetivo de não ocorrerem sobras?  

4  0  4  

Cuidados com ovos  

- é inexistente a utilização de ovos crus no preparo de pratos não 

submetidos à cocção ?  

8  0  8  

- ovos cozidos, ou utilizados em preparações, passam por processo 

de cocção adequado? (clara e gema duras)  

8  0  8  
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Transporte de alimentos prontos  

- os veículos de transporte são revestidos de material impermeável, 

lavável e atóxico?  

2  0  2  

- tais veículos apresentam-se em boas condições de higiene e 

conservação?  

2  0  2  

- as temperaturas dos alimentos transportados são monitoradas e 

registradas?  

8  0  8  

- é assegurada a inexistência de pessoas ou animais no mesmo 

compartimento onde são transportados os alimentos?  

2  0  2  

- alimentos prontos refrigerados são transportados até 10°C?  8  0  8  

- alimentos prontos sob aquecimento são transportados a 60°C ou 

mais?  

8  0  8  

- as refeições prontas para o consumo imediato são adequadamente 

transportadas em recipientes hermeticamente fechados?  

8  0  8  

Totais TS5 ( ) TNA5 ( )  

NA: Não se aplica  

PB5: pontuação do bloco 5  

TS5: somatória das notas sim obtidas  

TNA5: somatória das notas não aplicáveis obtidas  

K5: 201 (constante do bloco 5)  

P5: 30 (peso do bloco)  

PB5 = ___TS5___ x P5 PB5= ___(___)___ x 30 PB5 = ( )  

            K5 – TNA5                     201 - ( ) 

HIGIENIZAÇÃO AMBIENTAL  

 Sim  Não  NA  

Lixo/Esgotamento sanitário  

- o lixo é disposto adequadamente em recipientes constituídos de 

material de fácil limpeza, revestidos com sacos plásticos e 

tampados?  

2  0  2  

- a área de lixo externo é isolada ou tratada de forma a evitar 

contaminação?  

2  0  2  

Higiene das Instalações  

- o lixo é retirado diariamente e sempre que necessário?  2  0  2  

- a higiene ambiental é mantida por meio de adequadas e 

aprovadas16 técnicas de limpeza, enxágue e desinfecção? É 

realizado por meio de água e sabão? 16 Utilizando água, sabão, 

desinfetante por 15minutos e enxágue, ou utilizar desinfecção por 

calor (água quente) por 15 minutos  

4  0  4  

- são utilizadas escovas e esponjas de material não abrasivo, as quais 

são constituídas de fibras que não se desprendem com o uso?  

4  0  4  

- os produtos de limpeza e desinfecção utilizados são registrados no 

Ministério da Saúde?  

4  0  4  

- os utensílios de limpeza (panos, rodos e etc.) que são usados nas 

áreas de manipulação e processamento são diferenciados dos panos 

4  0  4  
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de limpeza de sanitários?  

- nas áreas de manipulação e processamento, é inexistente a prática 

de varrer o piso a seco?  

2  0  2  

- quando são utilizados rodos para secar superfícies que entram em 

contato com alimentos, estes são exclusivos, não destinados para 

outros fins?  

2  0  2  

 

Higiene de utensílios/equipamentos/outros materiais  

- os produtos utilizados para limpeza e desinfecção são registrados 

no Ministério da Saúde?  

4  0  4  

- a desinfecção química de utensílios e equipamentos é feita de 

forma adequada16? 16com solução clorada entre 100 a 250 ppm, 

com tempo mínimo de contato de 15 minutos e adequado enxágue 

final. E/ou com álcool 70% pelo tempo suficiente para secar 

naturalmente e sem enxágue final? E/ou a desinfecção é pelo calor? 

(15 minutos de imersão em água fervente, no mínimo a 80°C, sem 

necessidade de enxágue)  

8  0  8  

- são protegidos contra poeira, insetos e roedores? São guardados 

sob proteção?  

4  0  4  

- as bancadas e mesas de apoio são higienizadas após o retorno ao 

trabalho e/ou troca de turno?  

4  0  4  

- os utensílios e equipamentos são secos naturalmente ou sem a 

utilização de panos?  

2  0  2  

Panos de limpeza descartáveis, quando utilizados em superfícies 

que entram em contato com alimentos, são descartados a cada 2 

horas, não excedendo 3 horas, não sendo utilizados novamente?  

8  0  8  

Panos de limpeza não descartáveis, quando utilizados em 

superfícies que entram em contato com alimentos, são trocados a 

cada 2 horas, não excedendo 3 horas e são higienizados através de 

esfregação com solução de detergente neutro, desinfetados através 

de fervura em água por 15 minutos ou em solução clorada a 

200ppm, por 15 minutos, e enxaguados com água potável e 

corrente?  

8  0  8  

As esponjas de louça são fervidas diariamente durante 5 minutos?  4  0  4  

Controle de Pragas e Vetores Urbanos  

- é feito controle de pragas por empresa terceirizada?  8  0  8  

- são ausentes as evidências de roedores, baratas e insetos entre as 

aplicações?  

4  0  4  

- existe na escola documento que comprove o controle integrado de 

pragas e vetores?  

4  0  4  

Totais TS6 ( ) TNA6 ( )  

NA: Não se aplica  

PB6: pontuação do bloco 6  

TS6: somatória das notas sim obtidas  

TNA6: somatória das notas não aplicáveis obtidas  

K6: 84 (constante do bloco 6)  



 

30 
 

P6: 10 (peso do bloco)  

PB6 = ___TS6___ x P6 PB6= ___(___)___ x 10 PB6 = ( )  

           K6 – TNA6                          84 - ( ) 

CLASSIFICAÇÃO DAS UNIDADES DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO ESCOLARES  

PE: pontuação da Unidade de Alimentação e Nutrição Escolar  

PE: PB1+ PB2+ PB3+ PB4+ PB5+ PB6  

PE = ( ) 

Classificação  Pontuação (%)  

Situação de risco sanitário 

muito alto  

0 a 25  

 

Situação de risco sanitário alto 26 a 50 

Situação de risco sanitário 

regular  

51 a 75  

Situação de risco sanitário 

baixo  

76 a 90  

Situação de risco sanitário 

muito baixo  

91 a 100  
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ANEXO B – NORMAS DE SUBMISSÃO 

REVISTA SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL 

 

DIRETRIZES PARA AUTORES 

Apresentação 
 

São aceitos trabalhos escritos em Português, Espanhol ou Inglês, com título, resumo e termos 

de indexação no idioma original e em Inglês. Os textos devem ser preparados em espaço 1,5, 

fonte Times New Roman, tamanho 12, justificada, com margem superior e esquerda de 3 cm 

e inferior e direita de 2 cm, com as linhas numeradas sequencialmente. Recomenda-se um 

máximo de 25 páginas e até 40 referências bibliográficas. 

 

Em caso de pesquisas realizadas com seres humanos, é obrigatória a apresentação da cópia do 

parecer do Comitê de Ética ao qual foi submetida a pesquisa. 

A revista adota mecanismos para verificação de plágio e auto-plágio. Caso detectada tal 

conduta, o artigo será rejeitado. 

Organização 
 

Página de título: 

 

Devem constar: título do trabalho, título curto (60 caracteres incluindo espaçamento), nome(s) 

do(s) autor(es) por extenso, com indicação da filiação institucional, se houver. Deve também 

ser destacado um dos autores, com nome, endereço completo, telefone e e-mail, para contatos 

posteriores com a revista. Devem ser informados nesta página no mínimo três termos de 

indexação, na língua original e em Inglês.  

 

Resumo: 

Os trabalhos devem apresentar resumos na língua original e em Inglês. No caso de trabalhos 

escritos em Inglês, deverá constar um resumo em Português, além do abstract. Os resumos 

devem conter até 200 palavras. O estilo deve ser narrativo, com descrição dos objetivos, 

métodos básicos adotados, e informação da população ou amostragem da pesquisa e métodos 

estatísticos, porventura, utilizados. Ainda devem constar os resultados e as conclusões mais 

relevantes, considerando os objetivos do trabalho. O resumo não deve, em hipótese alguma, 

conter citações bibliográficas ou abreviaturas sem definição. 

 

Texto: 

Os trabalhos deverão seguir a estrutura formal para trabalhos científicos, com exceção dos 

manuscritos apresentados como Revisão. 

 

Introdução: 

Esta seção deve conter revisão da literatura atualizada e pertinente ao tema, apresentando o 

problema, os objetivos e as justificativas que conduziram ao trabalho. O estilo deverá ser 

direto e conciso. 

 

Metodologia ou material e métodos: 

Deve conter descrição clara e resumida. Se as técnicas ou procedimentos utilizados já tiverem 

sido publicados, deverá ser mencionada a fonte bibliográfica, incluindo somente os detalhes 

que representem modificações substanciais ao procedimento original. A descrição deve 
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conter:  

· procedimentos adotados ou citação da fonte bibliográfica do procedimento original; 

· universo da amostra; 

· instrumentos de medida e, se houver, o método de validação; 

· tratamento estatístico. 

 

Resultados: 

Os resultados devem ser apresentados sempre que possível mediante o uso de tabelas e 

figuras, respaldadas por cálculos estatísticos. Tabelas e figuras devem ser limitadas a 10 no 

conjunto, numeradas de forma sequencial com algarismos arábicos e obedecendo a ordem de 

menção dos dados. As tabelas e figuras devem ser apresentadas de forma que sejam legíveis e 

autoexplicativas, com título breve, inseridas logo após a citação das mesmas no texto. O autor 

deve se responsabilizar pela qualidade das figuras e tabelas, levando em consideração que irão 

ocupar o espaço de uma ou duas colunas (7 e 15 cm respectivamente). 

 

Discussão: 
Deve ser breve e restrita aos aspectos significativos do trabalho, procurando explorar de 

forma científica e objetiva os resultados. Esta seção se caracteriza por apresentar comparações 

com outras observações já registradas na literatura. Caso a natureza do trabalho o permita. As 

seções de “Resultados” e “Discussão” podem alternativamente ser apresentadas em conjunto, 

sob o título geral de “Resultados e Discussão”.  

 

Conclusões: 
Nesta seção, deve ser apresentado o significado prático ou teórico dos pontos mais relevantes 

do trabalho, considerando o tema da segurança alimentar e nutricional.  

 

Agradecimentos (optativo): 

Espaço limitado a três linhas onde devem ser apresentados reconhecimentos especiais dos 

autores. 

 

Referências Bibliográficas: 

Sugere-se um limite de 40 referências, que devem seguir o estilo Vancouver. Sua adequação e 

exatidão são de responsabilidade exclusiva dos autores. 

 

Citações no texto 

As citações inseridas no texto do trabalho devem seguir o estilo Vancouver que, 

resumidamente contemplam: 

· numeração sequencial das citações com algarismos arábicos, colocados entre colchetes, 

seguindo a ordem em que forem mencionadas. 

· os números correspondentes devem também constar da lista bibliográfica no final do artigo. 

Sobrenome e iniciais (sem pontos) de todos os autores devem figurar, até o sexto autor. A 

partir daí, os nomes são omitidos e se escreve a expressão latina et al. 

· é altamente recomendável consultar o site: 

http://www.lib.monash.edu.au/tutorials/citing/vancouver.html 

 

Citações na lista de referências 

As referências citadas no texto devem ser colocadas em ordem numérica na lista de 

referências e devem obedecer ao estilo Vancouver. 

 

Exemplos: 

http://www.lib.monash.edu.au/tutorials/citing/vancouver.html
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Livros 

 

Belik W (org.) Políticas de Seguridad Alimentaria y Nutrición en América Latina. São Paulo: 

Hucitec; 2004. 

 

Germano, MIS Treinamento de Manipuladores de Alimentos: fator de segurança alimentar e 

promoção da saúde. São Paulo: Livraria Varela; 2003. 

 

Capítulos de livros 

 

Martinelli, MA El Codex Alimentarius y la inocuidad de alimentos. In: Belik W (org.) 

Políticas de Seguridad Alimentaria y Nutrición en América Latina. São Paulo: Hucitec; 2004. 

 

Artigos apresentados em congressos, simpósios, encontros científicos e outros eventos. 

 

Ferrari RA & Silveira R. Valorização de sub-produtos da indústrialização do maracujá – 

aproveitamento das sementes. In: Livro de resumos do XVII Congresso Brasileiro de Ciência 

e Tecnologia de Alimentos, v. 3; 2000 8 – 10 agosto; Fortaleza, Ceará: SBCTA; 2000. p. 

11.91 

 

Artigos em periódicos 

 

Dieterich W, Ehnis T, Bauer M, Donner P, Volta U, Riecken EO, Schuppan D. Identification 

of tissue transglutaminase as the auto antigen of celiac disease. Nature Medicine. 1997; 3:797-

801. 

 

Dissertações, teses e relatórios 

 

Fonseca MCP. Opinião dos consumidores sobre os riscos alimentares à saúde: o caso da carne 

bovina [tese]. Campinas: Universidade Estadual de Campinas; 2005. 252 p. 

 

Sumar-Kalinowski L. Amaranthus sp. El pequeño gigante, Relatório UNICEF. Cusco: 

UNICEF; 1986. p1-24. World Health Organization. Study Group on Diabetes Mellitus. 

Technical Report Series, 727. Second report. Geneva; 1985. 

 

Documento em formato eletrônico 

 

Boog, MCF. Construção de uma proposta de ensino de nutrição para o curso de enfermagem. 

Rev Nutr [periódico eletrônico] 2002 [citado em 2002 jun 10]; 15(1). Disponível 

em: http://www.scielo.br/rn 
 

 

 

 

 

 

http://www.scielo.br/rn
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ANEXO C – PARECER CONSUBSTANCIADO DO CEP 

 

UFS - HOSPITAL 

UNIVERSITÁRIO DE ARACAJÚ 

DA UNIVERSIDADE FEDERAL 

 

DADOS DO PROJETO DE PESQUISA 

Título da Pesquisa: CONDIÇÕES HIGIÊNICO SANITÁRIAS DAS UNIDADES DE 

ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO ESCOLARES DE SIMÃO DIAS-SE 

Pesquisador: Veruska Moreira de Queiroz 

Área Temática:  

Versão: 2 

CAAE: 71025417.0.0000.5546 

Instituição Proponente: FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE 

Patrocinador Principal: Financiamento Próprio 

 

DADOS DO PARECER 

 

Número do Parecer: 2.256.570 

 

Apresentação do Projeto:  

O projeto visa avaliar as condições higiênico sanitárias das Unidades de Alimentação das 

escolas públicas municipais de Simão Dias-SE. 

Objetivo da Pesquisa:  

Avaliar as condições higiênico sanitárias das Unidades de Alimentação das escolas públicas 

municipais de Simão Dias-SE. 

Avaliação dos Riscos e Benefícios: 

Riscos: 

Serão reduzidos ao mínimo quaisquer danos, prejuízos ou desconfortos, evitando-se 

questionamentos invasivos que possam causar constrangimento e por em risco a integridade 

física e psíquica dos participantes. Os possíveis desconfortos e riscos, diretos ou indiretos, 

decorrentes da pesquisa serão reduzidos através de acompanhamento e assistência imediata e 

integral proporcionados pelos pesquisadores. 
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Benefícios: 

Os benefícios proporcionados pela pesquisa serão indiretos, como o conhecimento das Boas 

Práticas em Serviços de Alimentação, garantindo a segurança do manipulador e dos alimentos 

servidos. 

 

Comentários e Considerações sobre a Pesquisa: 

Trata-se de um estudo transversal e descritivo, realizado nas unidades de alimentação e 

nutrição das 26 escolas de ensino fundamental do município de Simão Dias – SE. Será 

aplicado um check-list baseado na Lista de Verificação em boas práticas para unidades de 

alimentação e nutrição escolares, recomendado pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da 

Educação para a avaliar as condições físicas, funcionais, higiênicas e sanitárias e as práticas 

de manuseio de alimentos dos serviços de alimentação do estudo. Os manipuladores de 

alimentos serão solicitados a responder a algumas questões constantes na da lista de 

verificação, que não puderem ser observadas no momento da sua aplicação. 

 

Considerações sobre os Termos de apresentação obrigatória: 

Adequados. 

 

Conclusões ou Pendências e Lista de Inadequações: 

Não se aplica. 

 

Considerações Finais a critério do CEP: 

 

Este parecer foi elaborado baseado nos documentos abaixo relacionados: 

 

Tipo 

Documento 

Arquivo Postagem  Autor  Situação 

Informações 

Básicas 

do Projeto 

PB_INFORMAÇÕES_BÁSICA

S_DO_P 

ROJETO_938241.pdf 

28/08/2017 

12:34:02 

 Aceito 

Projeto 

Detalhado / 

Brochura 

Investigador 

Projeto.docx 28/08/2017 

12:33:33 

Veruska 

Moreira de 

Queiroz 

Aceito 

TCLE / 

Termos de 

Assentimento 

/ 

TCLE.docx 28/08/2017 

12:32:29 

Veruska 

Moreira de 

Queiroz 

Aceito 
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Justificativa 

de 

Ausência 

Folha de 

Rosto 

Folharosto.pdf 12/06/2017 

17:00:36 

Veruska 

Moreira de 

Queiroz 

Aceito 

Declaração 

de 

Instituição e 

Infraestrutura 

Oficio.jpeg 06/06/2017 

17:36:42 

Veruska 

Moreira de 

Queiroz 

Aceito 

Declaração 

de 

Instituição e 

Infraestrutura 

PermissaoSME.jpeg 06/06/2017 

17:36:03 

Veruska 

Moreira de 

Queiroz 

Aceito 

 

Situação do Parecer: 

Aprovado 

 

Necessita Apreciação da CONEP: 

Não 

 

ARACAJU, 04 de Setembro de 2017 

__________________________________________ 

Assinado por: 

Anita Hermínia Oliveira Souza 

(Coordenador) 

 

 

Endereço: Rua Cláudio Batista s/nº  

Bairro: Sanatório                                  CEP: 49.060-110 

UF: SE                                                   Município: ARACAJU 

Telefone: (79)2105-1805                      E-mail: cephu@ufs.br 

 


