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RESUMO

Introdução: O Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE é hoje o maior
programa de alimentação do Governo Federal. Unidades de Alimentação e Nutrição
de escolas e creches oferecem um grande risco de contaminação aos escolares
devido à falta de cuidados nos procedimentos que evitam o desenvolvimento de
microrganismos nos alimentos. Objetivo: Avaliar as condições higiênico-sanitárias
das Unidades de Alimentação e Nutrição de escolas e creches atendidas pelo PNAE
nos nove municípios da Baixada Santista – SP. Métodos: Primeiramente foi
conduzida uma revisão sistemática para verificar as características dos trabalhos
publicados na área. Posteriormente foram avaliadas 59 unidades de alimentação e
nutrição escolares dos nove municípios da Baixada Santista – SP sorteadas após
critérios de amostragem. Para avaliação das unidades utilizou-se lista de verificação
pré-testada e adaptada. As questões foram pontuadas baseadas no risco sanitário
segundo a Resolução SS-196. A partir do percentual de conformidades, as escolas e
creches foram classificadas em cinco situações de risco. Para avaliar a percepção
de risco para doença transmitida por alimentos, utilizou-se um questionário
estruturado aplicado com manipuladores de alimentos e diretores segundo as cinco
chaves para inocuidade dos alimentos da Organização Mundial da Saúde.
Resultados: Na revisão sistemática, foi possível observar que as não
conformidades mais frequentes se referiram à: higiene das mãos, uniformização, uso
de telas de proteção em janelas, portas e ralos, sanitários de uso exclusivo aos
manipuladores, uso de controle químico contra vetores e pragas urbanas e falta de
utensílios e materiais. Essas não conformidades são relacionadas à tríade das Boas
práticas na alimentação escolar: manipulador, estrutura física e gestão. Em relação
a pesquisa com as unidades de alimentação e nutrição da Baixada Santista, foi
observado que 62% das Unidades de Alimentação e Nutrição de escolas estavam
inadequadas, sendo: higiene de mãos, controle integrado de pragas e vetores
urbanos, manipuladores e higiene de alimentos os blocos temáticos com maior
inadequação. Quando comparadas escolas e creches, foi verificado que nas creches
a higiene de mãos (p<0,01) e ambiental (p<0,05) é mais adequada, mesmo os
manipuladores de escolas participando com mais frequência em formações em Boas
Práticas (p<0,05). Em relação à percepção de risco foi possível identificar que
manipuladores de alimentos, que receberam treinamento específico para essa
atividade, possuíam maior percepção de risco de insegurança alimentar em relação
aos não treinados, independente de idade e escolaridade (p<0,05). A percepção de
risco dos pesquisados foi baixa ou regular em 50% dos manipuladores de alimento e
61,5% dos diretores de escola. Também foi identificado o fenômeno conhecido como
viés otimista, no qual os manipuladores acreditam que são imunes a eventos
negativos. Conclusão: Os blocos identificados com maior inadequação são os que
oferecem grande risco de multiplicação e sobrevivência de micro-organismos,
x
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apontando a alta probabilidade da presença de perigo nos alimentos manipulados
nesses locais. Novas estratégias de formação de manipuladores devem ser
estudadas, pois utilizar as que priorizam o incremento do conhecimento muitas
vezes não reflete na mudança de atitudes e de práticas.
Palavras-chave: Alimentação escolar; Higiene
Transmitidas por alimento; Medição de risco.

xi

dos

alimentos;

Doenças
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APRESENTAÇÃO

O presente estudo tem como tema a avaliação das condições higiênicosanitárias das Unidades de Alimentação e Nutrição de escolas e creches atendidas
pelo Programa Nacional de Alimentação Escolar. Assim, esta dissertação
apresentará na introdução a origem da problemática que abrange o tema Boas
Práticas e Controle de Qualidade de Alimentos no contexto escolar. A seguir foi
organizado em três capítulos redigidos no formato de artigo científico. O primeiro
apresenta uma revisão sistemática sobre as Boas Práticas e qualidade
microbiológica na alimentação escolar. O segundo compreende um artigo em inglês,
que avalia as condições higiênico-sanitárias das UANs de escolas e creches
atendidas pelo PNAE da Baixada Santista. O terceiro artigo, também na língua
inglesa, trata da percepção de risco para DTAs por manipuladores de alimentos e
diretores de escolas. Para finalizar o estudo, apresenta-se a discussão sobre os
resultados obtidos nos capítulos à luz da contextualização teórica, seguida da
conclusão.
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1 INTRODUÇÃO

A Constituição Federal Brasileira publicada em 1988 assegura os direitos
sociais e individuais do cidadão brasileiro e cita em seu artigo 208º, incisos IV e VII,
que o Estado tem como dever atender crianças em creches e pré-escolas e também
o educando de ensino fundamental, com programas suplementares incluindo a
alimentação (BRASIL, 1988).
Porém, a publicação da Constituição e a visão da alimentação como um
direito humano, foram derivadas de uma série de caminhos e programas políticos.
Muitos desses programas foram criados entre as 1930 e 1960, fase considerada
emergente no campo da alimentação e nutrição, tornando-se objeto de grandes
estudos (VASCONCELOS, 2002).
Nesse período, a alimentação deixou de ser abordada apenas do ponto de
vista do risco higiênico-sanitário e, passou a ser reconhecida também no contexto
social, ligada à pobreza e à fome. Ainda nesta época, diversos programas políticosociais foram elaborados como: ração essencial mínima (1938), salário mínimo
(1940), Serviço de Alimentação da Previdência Social – SAPS (1940) e a Comissão
Nacional de Alimentação – CNA (1945) (VASCONCELOS, BATISTA FILHO, 2011).
Em 1948 com a publicação da Declaração Universal dos Direitos Humanos
iniciou-se o processo de universalização dos direitos humanos no mundo, sendo a
espinha dorsal do Direito Humano à Alimentação Adequada (DHAA). Neste
contexto, considerou-se DHAA não somente a luta contra fome, mas também a
exigência de planejamento estratégico do governo frente a este problema
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(ALBUQUERQUE, 2009). Esta declaração dos direitos humanos entrou em
consonância com o momento político do Brasil, principalmente com a criação do
plano SALTE (Saúde, Educação, Transporte e Energia) do ex-presidente Gaspar
Dutra, que não atingiu plenamente seus objetivos (VASCONCELOS, BATISTA
FILHO, 2011).
Após o fim do segundo governo de Getúlio Vargas e início do governo de
Kubistchek em 1955, foi estabelecida a Campanha de Merenda Escolar (1955),
embrião do Programa Nacional de Alimentação Escolar- PNAE, importante
estratégia para a garantia da Segurança Alimentar e Nutricional (SAN) e do DHAA
no país (VASCONCELOS, BATISTA FILHO, 2011).
O DHAA está presente em diversas legislações e documentos internacionais.
No Brasil, este direito está também incorporado a diversos dispositivos e princípios
da Constituição Federal Brasileira de 1988, entretanto não era caracterizado como
um direito social (ABRANDH, 2010).
Apenas em 2003 foi apresentado um projeto de emenda constitucional,
conhecida como PEC 47, que estabelecia uma nova redação ao artigo 6º da
Constituição acrescentando a alimentação como um direito social, aprovada pelo
Senado em fevereiro de 2010 (BRASIL, 2003).
Em 2006 foi publicada a Lei Orgânica de Segurança Alimentar e Nutricional –
LOSAN, que estabelece a criação do Sistema Nacional de Segurança Alimentar e
Nutricional – SISAN, tendo como objetivo formular e implantar planos de SAN além,
de avaliar e monitorar a SAN no país (ABRANDH, 2010).
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1.1 Segurança Alimentar e Nutricional e o Direito Humano a Alimentação
Adequada

A Segurança Alimentar e Nutricional consiste na realização do direito de
todos ao acesso regular e permanente à alimentos de qualidade, em
quantidade suficiente, sem comprometer o acesso a outras necessidades
essenciais, tendo como base práticas alimentares promotoras de saúde,
que respeitem a diversidade cultural e que sejam ambiental, cultural,
econômica e socialmente sustentáveis (BRASIL, 2006).

O

DHAA

possui

conceito

amplo,

que

envolve

principalmente

a

responsabilidade do governo em promover políticas e garantir a alimentação
saudável, criando e mantendo programas como citado anteriormente. Já o conceito
brasileiro de SAN abarca de forma interdisciplinar questões: biológicas, qualidade
dos alimentos, composição nutricional e promoção da saúde, tudo isso unido ao
respeito e diversidade cultural (RECINE, VASCONCELLOS, 2011; KEPPLE,
SEGALL-CORREA,

2011). Apesar

das

distintas

características,

ambos

se

complementam em sentido e fundamentos.
Outro conceito fundamental no âmbito da SAN é o de Soberania Alimentar,
que é o direito de cada país de definir as suas políticas de alimentação com
estratégias de produção, distribuição e consumo de alimentos garantindo o direito à
alimentação. A Soberania Alimentar garante o respeito às diversas culturas e
promove a criação de políticas adequadas às suas realidades e situação política
(BRASIL, 2004a). O DHAA, SAN e Soberania Alimentar são as bases que
estruturam uma política de SAN.
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A criação de uma política de SAN exige um conjunto de ações planejadas
para garantir o acesso aos alimentos pela população. Devem ser sustentáveis e
possuir o envolvimento tanto do governo como da sociedade civil organizada
(BRASIL, 2004a).
Uma importante política de SAN, criada no final de década de 1990, é a
Política Nacional de Alimentação e Nutrição - PNAN. Seu objetivo é garantir a
qualidade dos alimentos dispostos à venda no país e promover a alimentação
saudável e adequada aos cidadãos brasileiros garantindo acesso permanente aos
alimentos (BRASIL, 1999). Outra importante política de SAN brasileira é o PNAE,
que possui como um de seus referenciais teóricos a LOSAN além de gerar
indicadores para o SISAN.

1.2 O Programa Nacional de Alimentação Escolar

A alimentação é um direito do aluno da educação básica pública e dever do
Estado, sendo garantida por meio do PNAE (BRASIL, 2009b).
O PNAE atualmente é reconhecido como exemplo a outros países. Devido
este reconhecimento, o Brasil iniciou uma parceria em 2007 com o Programa
Mundial de Alimentos (PMA) das Organizações das Nações Unidas para Agricultura
e Alimentação (FAO) na estruturação de programas de alimentação escolar em
diversos países da América Latina, Caribe e África, como: Guatemala, Bolívia,
Nicarágua, Haiti, Angola, Guiné-Bissau, Cabo-Verde, São Tomé e Príncipe entre
outros (ORGANIZATION OF AMERICAN STATES, 2008).
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O programa de alimentação escolar, que teve seu inicio na Campanha de
Merenda Escolar em 1955 passou por diversas transformações ao longo das
décadas até se tornar o PNAE. Essas transformações envolveram mudanças de
nome, vinculação institucional, estratégias, público atendido e recursos, porém
sempre, com o mesmo objetivo fundamental, fornecer aos escolares de escolas
públicas e conveniadas alimentação de qualidade (SANTOS et al, 2007).
Duas datas são importantes neste contexto de transformação do programa. A
primeira em 1988 com a publicação da constituição, no qual a alimentação passa a
ser um direito do brasileiro, reforçando o compromisso do governo com o DHAA e
SAN. Outra data importante foi o ano de 1994, quando o programa é descentralizado
com a Lei 8.913. Com a descentralização a Fundação de Assistência ao Estudante –
FAE, que administrava o programa na época, celebrou convênios para a
transferência de recursos para os municípios, para que estes executassem as
compras (BELIK, CHAIM, 2009).
A partir da descentralização a FAE passou a administrar a utilização dos
recursos pelos municípios, normatizar o programa e a comprar os alimentos
industrializados e formulados. O município passou gerenciar e organizar o programa
no âmbito local e comprar os alimentos básicos e in natura. Este último ponto tinha
como principal motivação estimular o crescimento do comércio local, disponibilizado
alimentos de melhor qualidade e facilidade no seu transporte e armazenamento
(SPINELLI, CANESQUI, 2002).
Esse repasse de recurso, entretanto, exigiu aos estados e municípios, a
criação de Conselhos de Alimentação Escolar – CAE como condición sine qua non.
O CAE é um órgão deliberativo que tem como função fiscalizar a utilização dos
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recursos e assessorar a execução do programa (BELIK, CHAIM, 2009; BRASIL,
2009a).
Atualmente o CAE é formado por pelo menos sete membros sendo estes:
dois representantes das entidades de docentes, discentes e trabalhadores na área
de educação; dois representantes de pais de alunos; dois representantes indicados
pela sociedade civil e; um representante do poder executivo (BRASIL, 2009a). Por
ser formado por diversos representantes da sociedade, incluindo a sociedade civil
organizada, o PNAE garante a participação social, essencial para qualquer programa
de SAN.
Em 1994, após a descentralização, o PNAE atendia escolares do ensino
fundamental de escolas públicas ou filantrópicas, visando cobrir de 15 a 30% das
necessidades nutricionais diárias no período letivo de 180 dias (SPINELLI,
CANESQUI, 2002). Em 2003 foi publicada a resolução FNDE nº35, que estendeu o
atendimento do programa a escolares da educação infantil, ou seja, creches e préescolas (BRASIL, 2003).
Atualmente, o PNAE atende toda a educação básica (educação infantil,
ensino fundamental, ensino médio e educação de jovens e adultos - EJA)
matriculados em escolas públicas e filantrópicas incluindo escolas indígenas e em
remanescente de quilombos (BRASIL, 2009a; BRASIL, 2009b).
Seu objetivo é atender às necessidades nutricionais dos alunos durante sua
permanência em sala de aula, fornecendo no mínimo 20% das recomendações
nutricionais diárias em casos de alunos em período parcial, ou no mínimo 70%
dessas necessidades quando o aluno permanecer em período integral na instituição
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de

ensino.

Desta

forma,

contribui

para

o

crescimento,

desenvolvimento,

aprendizagem e rendimento escolar dos estudantes, bem como, promover a
formação de hábitos alimentares saudáveis (FNDE, 2011).
O PNAE passou a ser coordenado pelo FNDE do Ministério da Educação –
MEC em 1998, que é a autarquia responsável pelo programa a partir de então. O
FNDE é o responsável por enviar os recursos para a aquisição de gêneros
alimentícios aos estados e municípios, sendo que estes devem além de
complementar esse recurso, cobrir os demais custos da alimentação escolar, como
despesas operacionais (BRASIL, 2009a; STURION et al, 2005).
Em sua concepção, o programa de alimentação escolar (na época a
Campanha Nacional de Merenda Escolar) era restrito, atendia em torno de 800.000
alunos do grupo escolar, hoje chamado de fundamental I, com o fornecimento de
leite em pó e alimentos formulados (STEFANINI, 1997). Atualmente, o programa
atende escolares oferecendo alimentos variados, restringindo a quantidade de
alimentos formulados e incluindo a oferta de frutas e verduras, essenciais para todas
as faixas etárias, principalmente para crianças e jovens por favorecer a formação de
hábitos alimentares saudáveis (PANUZZIO et al, 2007; BRASIL, 2009b).
O PNAE foi regido por decretos desde sua criação, mas em 1998 o Programa
passou a ser regido pela medida provisória 1.784. Em 2001 foi publicada a medida
provisória 2.178, que trouxe avanços, entre eles a obrigatoriedade da Entidade
Executora em comprar pelo menos 70% em alimentos básicos1 com o recurso do
FNDE, favorecendo a compra local e respeito cultural (FNDE, 2011).

1

Gêneros alimentícios básicos são aqueles indispensáveis à promoção de uma alimentação
saudável, observada a regulamentação aplicável (BRASIL, 2009b).
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Apesar dos mais de 50 anos do programa de alimentação escolar, somente
no dia 16 de junho de 2009 foi publicada a lei 11.947, a primeira lei sobre a
execução do programa. Essa publicação estabelece, entre outras coisas, que 30%
dos recursos enviados pelo governo federal sejam utilizados na compra de produtos
oriundos da agricultura familiar (BRASIL, 2009a; FNDE, 2011).
Essa iniciativa propicia o crescimento local, gerando renda aos produtores
familiares, fortalecendo o setor da agricultura e favorecendo a compra de alimentos
saudáveis, como frutas e verduras. Essa compra de alimentos da agricultura familiar
promove a tríade: justiça social, conservação ambiental e saúde pública (TRICHES,
SCHNEIDER, 2010).
O valor per capita atual repassado pela União é de R$ 0,30 por dia para
alunos matriculados na pré-escola, ensino fundamental, ensino médio e EJA. Para
estudantes de escolas de educação básica localizadas em áreas indígenas e
remanescentes de quilombos e para alunos matriculados em creches, o valor per
capita passa a ser de R$ 0,60. Alunos participantes do Programa Mais Educação
recebem o valor de R$0,90. Os recursos destinam-se à compra de alimentos pelas
Entidades Executoras nos estados, no Distrito Federal e pelos municípios. Em 2011,
o PNAE investiu R$ 3,1 bilhões para atender 45,6 milhões de alunos (FNDE, 2011;
BRASIL, 2009b).
Com todo esse investimento para a alimentação do escolar, a escola tem
potencial de se tornar um local de promoção da alimentação saudável. Segundo
Mariotto (2003) a escola, principalmente a de ensino infantil, é um local de formação
social, educacional e alimentar promovida por meio de diversos estímulos e
interações com o meio.
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Os hábitos de um indivíduo, especificamente de alimentação, formam-se
desde a infância, no contato com a sociedade e a família. Modificações no
comportamento alimentar devem ser realizadas nessa faixa etária, visando prevenir
doenças relacionadas à alimentação e promover a saúde do indivíduo (CRUZ, et al.,
2003; OLIVEIRA et al., 2008).
A alimentação durante a infância, principalmente nos primeiros anos de vida,
é fundamental para a saúde e desenvolvimento físico e cognitivo da criança.
Portanto, é fundamental que creches e escolas ofereçam alimentação de qualidade
e adotem medidas eficazes na elaboração e controle das refeições oferecidas
(CRUZ et al., 2003).

1.3 Boas Práticas de manipulação de alimentos

Creches e escolas podem oferecer um grande risco de contaminação aos
escolares devido à falta de cuidados na manipulação de alimentos, tais como:
infraestrutura, controle do binômio temperatura/tempo para a distribuição da refeição
e falhas na formação dos manipuladores de alimentos quanto aos procedimentos
higiênico-sanitários. Outra variável importante é o fato desses locais fornecerem um
número elevado de refeições, o que obriga os manipuladores iniciarem o preparo
dos alimentos com muita antecedência, podendo ocasionar Doenças Transmitidas
por Alimentos (DTAs) (OLIVEIRA et al., 2008; RICHARDS et al., 1993).
As DTAs são definidas como:

25

Ocorrências clínicas consequentes à ingestão de alimentos que possam
estar

contaminados

com

microrganismos

patogênicos

(infecciosos,

toxinogênicos ou infestantes), substâncias químicas, objetos lesivos ou que
contenham em sua constituição estruturas naturalmente tóxicas, ou seja,
são doenças consequentes à ingestão de perigos biológicos, químicos ou
físicos presentes nos alimentos (SILVA JUNIOR, 2007).

As DTAs são consideradas atualmente como um dos principais problemas de
saúde pública em todo o mundo, inclusive existem estratégias de âmbito global para
garantir que o alimento seguro possa chegar até o seu consumidor (GENTA et al,
2009).
Quando se consome um alimento que não passou por um procedimento de
preparo adequado e por um processo de controle de qualidade, aumentam-se os
riscos de contaminação física (fibras sintéticas, vidro, plástico), químico (produtos de
limpeza, resíduos de substâncias tóxicas) e biológicos (contaminação por vírus,
bactérias e parasitas), podendo levar a mal-estar e prejuízos a saúde (PIRAGINE,
2005).
Segundo a Resolução Federal RDC 216 (BRASIL, 2004) as Boas Práticas
(BP) são os procedimentos que devem ser adotados a fim de que um alimento tenha
sua qualidade higiênico-sanitária assegurada. Baseado nisso, a primeira etapa para
implantar as BPs é a aplicação de uma lista de verificação para avaliar as nãoconformidades no processo. Com esse levantamento é possível propor intervenções
e planos de ação para eliminar as não conformidades observadas (GENTA et al,
2009).
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A lista de verificação publicada pelo governo federal para o controle de
qualidade é a da RDC nº 275 (BRASIL, 2002), porém sabe-se que a mesma foi
elaborada para ambientes industriais, desconsiderando que muitas cozinhas
escolares são espaços adaptados (VIEIRA et al, 2005).
Portanto, a referida lista possui diversas exigências que não se aplicam, ou
pouco de aplicam na alimentação escolar, tais como: disponibilidade de reagentes
para análise de água, utilização de vapor, rotulagem de produto final, climatização
do ambiente, utilização de gelo entre outras. Devido a baixa aplicabilidade da RDC
nº275 no ambiente escolar, os nutricionistas responsáveis pelo programa elaboram
suas próprias listas de verificação a fim de facilitarem a verificação das Boas
Práticas.
Após a avaliação e correção das fragilidades diagnosticadas por meio das
listas, as BPs podem minimizar expressivamente os problemas de contaminação de
alimentos, porém não garante sua inocuidade. Mesmo em locais com rígidos
parâmetros e controle das BPs, problemas podem acontecer levando a um surto
(TONDO, BARTZ, 2011a).
As BPs nos serviços de alimentação são obrigatórias no Brasil e
regulamentadas, na esfera federal, pela RDC 216. Os estados e municípios podem
complementar esta resolução, por meio de outros documentos, incluindo questões
regionais e específicas com o intuito de melhorar a qualidade higiênico-sanitária em
sua localidade (BRASIL, 2004).
A RDC 216 regulamenta as BPs nos serviços de alimentação apresentando
os procedimentos corretos organizados nos seguintes blocos temáticos: edificação,
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móveis, equipamentos e utensílios e sua higienização; controle integrado de vetores
e pragas urbanas; abastecimento de água; manejo de resíduos; manipuladores;
matérias-primas; preparo de alimentos; armazenamento e distribuição dos alimentos;
documentação e registros (BRASIL, 2004).
As BPs fazem parte do Programa de Pré-Requisitos (PPR) para a
implantação do sistema de Análise de Perigos e Pontos Críticos de Controle
(APPCC). Sendo o APPCC uma ferramenta de controle das etapas de produção e
processamento dos alimentos, torna-se necessário um PPR para garantir o controle
do ambiente, das instalações e da higiene (PAS, 2001).
O PPR deve constituir os seguintes temas: qualidade da água; controle de
saúde dos manipuladores; controle de pragas e vetores urbanos; controle de
matérias-primas e fornecedores; higiene pessoal, ambiental e dos alimentos; e
edifícios e instalações (PAS, 2001; SILVA JUNIOR, 2007).
Sem um PPR bem aplicado e o comprometimento da gestão, não é possível a
implantação de um sistema APPCC. Por mais que haja controle durante o processo,
com a implementação do APPCC a falta de higiene e os problemas estruturais
poderão levar a contaminação do alimento ou preparação (PAS, 2001).

1.4 Análise de Perigos e Pontos Críticos de Controle - APPCC

A APPCC é uma estratégia para se garantir a segurança dos alimentos. Este
é um sistema que busca controlar as etapas que estão associadas com perigos não
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controláveis (SILVA JUNIOR, 2007) e sua aplicação já é obrigatória em escolas dos
Estados Unidos (USDA, 2009), mas ainda não no Brasil.
O sistema APPCC foi apresentado há 20 anos, aproximadamente, e tornou-se
uma importante estratégia para o controle de perigos em alimentação. Nos dias
atuais ainda é amplamente utilizado fazendo parte, inclusive, de politicas públicas e
nos serviços de alimentação em uma série de países. Em alguns locais, a aplicação
de um sistema APPCC é considerada um requisito básico, principalmente para
importação e exportação de alimentos (FAO/WHO, 2006).
Seu objetivo é identificar perigos (químicos, físicos e biológicos) que possam
afetar o consumidor e propor medidas corretivas e de controle para cada um destes
perigos. Devido sua abordagem complexa e sistemática, é considerado um sistema
que quando bem aplicado, garante a inocuidade do alimento ou preparação
(TONDO, BARTZ, 2011b).
Sua implantação, além do desenvolvimento do PPR, exige também etapas de
organização prévia como: definição da equipe, descrição dos alimentos e produtos,
identificação do uso e dos consumidores e elaboração dos fluxogramas das
preparações (PAS, 2001).
Após estas etapas o Programa Alimentos Seguros – PAS (2001) define sete
princípios para a implantação do sistema APPCC: 1) Análise dos perigos e medidas
preventivas; 2) Identificação dos Pontos Críticos de Controle (PCC); 3)
Estabelecimento dos limites críticos para os pontos críticos de controle; 4)
Estabelecimento dos procedimentos de monitorização; 5) Estabelecimento das
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ações corretivas; 6) Estabelecimento dos procedimentos de verificação; 7) Validação
do plano APPCC (PAS, 2001).
A identificação dos PCCs é parte fundamental do sistema APPCC. Os PCCs
podem ser etapas, locais, práticas ou procedimentos em que contaminações podem
ser eliminadas, prevenidas ou reduzidas a níveis seguros (TONDO, BARTZ, 2011).
Uma das formas de se identificar os PCCs é utilizar a árvore decisória do
Codex Alimentarius (FAO/WHO, 2003), que apresenta questões em relação ao
perigo identificado para que o profissional identifique se é um PCC (Fgura 1).
Apesar do sistema APPCC ainda não ser obrigatório na alimentação escolar
brasileira, sua aplicação poderia beneficiar a qualidade da alimentação servida,
diminuindo os riscos de contaminação para escolares. Cabe salientar que a
implementação das BPs é pré-requisito para a implantação do APPCC.
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Fonte: FAO/WHO (2003)
Figura 1 – Árvore decisória para identificação de Pontos Críticos de Controle (PCC)
1.6 Controle de qualidade na alimentação escolar

Atualmente, o controle de qualidade no PNAE é regulamentado no artigo 25
da Resolução FNDE nº 38 de 2009, que determina que os gêneros alimentícios
adquiridos para a clientela do PNAE devem ser submetidos ao controle de
qualidade,

observando

a

legislação

pertinente

e,

regulamenta

sobre

a

responsabilidade do estado, município e escolas de educação básica (entidades
executoras) com: transporte, armazenamento, preparo e manuseio desses gêneros.
Para essa garantia, o gestor municipal deve assinar o Termo de
Compromisso, que é um documento no qual ele assume o compromisso de
determinar participação da Secretaria de Saúde a exercer a vigilância sanitária dos
gêneros adquiridos no PNAE. Esse documento deve ser renovado a cada início de
mandato e enviado ao FNDE, Secretaria de Saúde do município e Conselho de
Alimentação Escolar – CAE do município (BRASIL, 2009a).
A Resolução FNDE nº38 exige também a solicitação de amostras dos
gêneros a serem adquiridos. Essas amostras devem ser previstas no edital de
licitação ou na chamada pública e deverão passar por testes necessários para
assegurar a qualidade da compra (BRASIL, 2009a).
Excetuando-se as legislações municipais e estaduais, atualmente existem
duas legislações federais relacionadas às BPs e às condições higiênico-sanitárias
de serviços de alimentação em que a alimentação escolar pode ser incluída: RDC
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275 (BRASIL, 2002) e RDC 216 (BRASIL, 2004), porém ambas não citam o
ambiente escolar em seu escopo. A publicação de uma legislação específica para as
unidades de alimentação e nutrição escolares auxiliaria os gestores e responsáveis
técnicos a aplicarem o controle de qualidade nesses locais.
Entretanto a publicação de uma legislação especifica não garante o seu
seguimento, pois outros fatores como conhecimento, atitudes e práticas do
manipulador de alimentos (BAS, ERSUN, KIVANÇ, 2006), bem como, suas crenças
irracionais e percepções de risco, contribuem para a implementação das BPs, além
das questões de gestão, políticas e estruturais.

1.7 Percepção de risco

A percepção de risco atua como um guia para decisões do comportamento e
pode ser uma barreira entre fazer ou não determinada atividade ou procedimento. O
estilo de vida e a aceitação de determinados alimentos vai depender da percepção
de risco do indivíduo (ou sua percepção de benefício) (FREWER, SHEPHERD,
SPARKS, 1994).
A percepção de risco para DTAs tornou-se mais conhecida entre o final da
década de 1980 e começo da década de 1990, nas quais diversos casos da
presença de perigos em alimentos foram identificados e amplamente divulgados
pelos meios de comunicação, entre estes casos destacam-se: presença de Alar
(substância química que regula o crescimento das plantas) em maçãs, salmonela
em

ovos

e

encefalopatia

espongiforme

em

carne

bovina.

Esses

casos
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comprometeram seriamente a confiança do consumidor na indústria de alimentos e
nas agencias governamentais de regulamento (KNOX, 2000).
Quando o individuo exerce baixo controle sobre o fenômeno, como nesses
casos apresentados, ele tende a identificar tais situações com elevado risco a ele e
a sociedade (FREWER, SHEPHERD, SPARKS, 1994).
Weinstein (1989) explica que o indivíduo tem a necessidade em ter o controle
sobre as situações, portanto acreditar que possui o controle o leva a subestimar os
perigos associados, identificando baixo risco. Na manipulação de alimentos, por
exemplo, o fato de usar luvas gera conforto e segurança ao manipulador, fazendo-o
acreditar que o alimento não será contaminado, independente dos outros
procedimentos ou ele mesmo lavou essas luvas antes de utilizá-las. Esse fenômeno
é chamado de “Ilusão de controle” (WEINSTEIN, 1989; FREWER, SHEPHERD,
SPARKS, 1994).
Tal ilusão leva o indivíduo a acreditar que ele é menos suscetível a
contaminação do que os outros ou que os alimentos que manipulam apresentam
menor risco do que os alimentos manipulados por outros, nas mesmas condições ou
não. Esse fenômeno é chamado de viés otimista (optimistic bias no original), sendo
a ilusão de controle uma das vertentes que tenta explicar tal fenômeno
(WEINSTEIN, 1989). Isso mostra que apesar de próximos, percepção e
conhecimento são conceitos distintos. Um elevado grau de instrução (ou
escolaridade) pode favorecer o aparecimento do viés otimista. Porém, caso esse
conhecimento seja específico em relação ao risco, neste caso em relação a
manipulação de alimentos, pode reduzir tal o otimismo irreal, visto que o individuo
entende o verdadeiro potencial do perigo em discussão.
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A identificação da percepção de risco dos manipuladores de alimentos de
escolas, em relação aos procedimentos que ele realiza, é fundamental para
entender seu comportamento frente à manipulação de alimentos. A identificação de
baixo risco em procedimentos com perigo relativamente elevado, pode levar o
manipulador a realizar de forma incorreta este procedimento.

1.6 Região Metropolitana da Baixada Santista

A Região Metropolitana da Baixada Santista foi instituída em 1996 por meio
da Lei Complementar Estadual nº 815 (SÃO PAULO, 1996). A região é formada por
nove municípios, sendo eles: Santos, São Vicente, Cubatão, Guarujá, Praia Grande,
Bertioga, Peruíbe, Mongaguá e Itanhaém.
Segundo o Instituto Brasileiro Geografia e Estatística – IBGE a Baixada
Santista tem em torno de 1.660.975 de habitantes, sendo o município de Santos
com maior número de habitantes com 419.757 (IBGE, 2010). Com produto interno
bruto em torno de 41 bilhões, a Baixada Santista contribui significativamente para a
economia do estado de São Paulo, principalmente devido ao pólo industrial de
Cubatão e ao porto de Santos.
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Diante do exposto nesta introdução, denota-se a importância da escola como
local de formação dos hábitos alimentares de escolares como um local com risco
elevado para contaminação dos alimentos. Assim o desenvolvimento desta pesquisa
científica na qual foram avaliadas as condições higiênico-sanitárias das unidades de
alimentação e nutrição das escolas de educação infantil na Baixada Santista.
Pretende-se que esse diagnóstico colabore para tomada de decisões pelos gestores
e manipuladores de alimentos e estimule a criação de indicadores específicos para a
alimentação escolar. Além disto, o estudo apresenta o uso da percepção de risco
dos manipuladores de alimentos e dos diversos diretores das escolas como
estratégia diagnóstica. Entender a percepção de risco pode favorecer o
planejamento de formações em BPs para que estas sejam eficazes.
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Capítulo I

“As boas práticas de manipulação e qualidade microbiológica na Alimentação
Escolar: Uma revisão sistemática”

36

As Boas Práticas de Manipulação de alimentos e a qualidade microbiológica na
Alimentação Escolar: uma revisão sistemática

Autor:
Diogo Thimoteo da Cunha Departamento de Biociências – Universidade Federal de São Paulo - UNIFESP
Endereço: Av. Ana Costa, 95, Vila Mathias, 11010-001, Santos city, SP, Brazil.

Coautores:
Elke Stedefeldt Departamento de Gestão e Cuidado em Saúde – Universidade Federal de São Paulo - UNIFESP.
Endereço: Av. Ana Costa, 95, Vila Mathias, 11010-001, Santos city, SP, Brazil.

Veridiana Vera de Rosso2 Departamento de Biociências – Universidade Federal de São Paulo - UNIFESP.
Endereço: Av. Ana Costa, 95, Vila Mathias, 11010-001, Santos city, SP, Brazil.
Tel: +55 (13) 3878-3700, fax: +55 (13) 3223-2592

RESUMO
Foi realizada uma revisão sistemática para identificar as adequações às Boas Praticas de
manipulação de alimentos e qualidade microbiológica na alimentação escolar. Vinte artigos
originais foram selecionados nas bases de dados: ScienceDirect, Medline e Lilacs. Os
estudos que avaliaram Boas Práticas utilizaram diferentes listas de verificação com
diferentes bases teóricas e critérios de pontuação. As não conformidades mais frequentes
se referiram à: higiene das mãos, uniformização, uso de telas de proteção em janelas,
portas e ralos, sanitários de uso exclusivo aos manipuladores, uso de controle químico
contra vetores e pragas urbanas e falta de utensílios e materiais. Essas não conformidades
são relacionadas à tríade das Boas práticas na alimentação escolar: manipulador, estrutura
física e gestão. Em relação à análise microbiológica, foi observada a presença
principalmente de Staphylococcus aureus nas mãos dos manipuladores, bem como
contagens elevadas de coliformes termotolerantes nas refeições, principalmente sucos e em
saladas. Intervenções conjunta nos três eixos citados (manipulador, estrutura física e
gestão) facilitaria a correção da maior parte dos problemas observados nestas unidades.
Os gestores do programa devem, portanto, investir na estrutura física, formação de
manipuladores e em estratégias de intervenção e monitoramento da alimentação escolar, se
adequando às Boas Práticas e reduzindo o risco ao escolar.

2

Autor correspondente
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INTRODUÇÃO
É conhecido que os investimentos realizados com vistas à melhoria da
qualidade do serviço prestado, em qualquer segmento trabalhista, desde grandes
empresas até unidades de alimentação, diminuem custos, evitam retrabalhos,
minimizam erros e horas ociosas, e melhoram o uso, otimizando as horas de
trabalho principalmente quando se realizam treinamentos aos funcionários
apresentando o uso correto de instrumentos e equipamentos (Deming, 1986).
Quando se trabalha com qualidade é necessário lembrar que todo o processo
começa ou termina no consumidor, que é a parte mais importante dentro de
qualquer linha de produção. Uma insatisfação com o produto ou serviço oferecido,
demonstra que houve uma falha na qualidade (Scherkenbach, 1994; Crosby, 1984).
Quando esses conceitos são relacionados à alimentação escolar, entende-se que o
produto é a refeição servida na escola e o consumidor é o escolar que a recebe.
A alimentação adequada ao escolar, principalmente nos primeiros anos de
vida, é fundamental para a saúde, desenvolvimento físico e cognitivo (Cruz, Souza,
Philippi, 2003). Portanto, os programas de alimentação escolar possuem a
responsabilidade de garantir o direito à alimentação dos escolares, atendendo suas
necessidades nutricionais enquanto permanecerem na escola.
Entretanto, as UANs de creches e escolas podem oferecer risco de
contaminação aos alunos devido à falta de cuidados nos procedimentos que evitam
o desenvolvimento microbiano nos alimentos, tais como, o controle do binômio
temperatura/tempo para a espera da refeição pronta para a distribuição e falhas na
formação dos manipuladores de alimentos quanto aos procedimentos higiênicosanitários. Outra variável importante é o fato desses locais fornecerem um número
elevado de refeições, o que obriga os manipuladores iniciarem o preparo dos
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alimentos com muita antecedência, podendo ocasionar Doenças Transmitidas por
Alimentos (DTA) aos escolares (Oliveira, Brasil, Taddei, 2008; Richards et al, 1993).
Quando se consome um alimento que não passou por um procedimento
adequado e por um controle de qualidade, aumentam-se os riscos de contaminação
física (fibras sintéticas, vidro, plástico), química (produtos de limpeza, resíduos de
substâncias tóxicas) e biológica (contaminação por vírus, bactérias e parasitas)
levando ao mal-estar e prejuízos à saúde (PAS, 2001).
Uma das medidas para minimizar os riscos de DTA na alimentação escolar é
a aplicação das Boas Práticas (BPs), que são os procedimentos que devem ser
adotados a fim de que um alimento tenha sua qualidade higiênico-sanitária
assegurada (BRASIL, 2004). A primeira etapa para implantar as BPs é a aplicação
de uma lista de verificação para avaliar as não conformidades no processo. Com
esse levantamento é possível propor intervenções e planos de ação para eliminar as
inadequações observadas (Genta, Mikcha, Matioli, 2009).
A análise microbiológica também deve ser utilizada no contexto da avaliação
das condições higiênico-sanitárias no ambiente escolar, não substituindo a aplicação
da lista de verificação. A análise microbiológica é um marcador pontual da condição
higiênico-sanitária

de

mãos,

superfícies

ou

de

alimentos,

relacionados

a

procedimentos e materiais. A lista de verificação, diferentemente, verifica as
condições e funcionamento do local, e assim pode estimar o risco de consumir
refeições e alimentos deste local. Por esse motivo, esses dois métodos de avaliação
não são excludentes e sim complementares (Tebbutt, Southwell, 1989).
Com base nestas premissas, o presente estudo propôs a conduzir uma
revisão sistemática para identificar as condições higiênico-sanitárias em escolas
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utilizando listas de verificação e/ou análises microbiológicas, bem como discutir
sobre os métodos e instrumentos utilizados nessas pesquisas.

MÉTODOS

Uma revisão sistemática foi conduzida sobre as boas práticas e qualidade
microbiológica na alimentação escolar. Esses estudos foram classificados em dois
grupos: 1) estudos que avaliaram as BPs de Manipulação utilizando listas de
verificação e 2) estudos que avaliaram as condições microbiológicas de mãos,
alimentos e/ou superfícies.
Os estudos elegíveis foram os das bases de dados Medline, SciVerse e
Lilacs, nas línguas: inglesa, portuguesa, espanhola e disponíveis em texto completo.
Os idiomas não foram utilizados como limitadores e não foram realizadas restrições
quanto ao ano de publicação.
Utilizaram-se os seguintes descritores: (school or school food service or
school catering or school lunch program) and (outbreak or hygiene or food service or
catering or good manufacturing practices or food security or food safety or quality
control or food quality) and/or (microbiology or food microbiology or microbial
assessment) nas bases Medline e SciVerse. Na base de dados Lilacs também foram
incluídos os descritores já citados, em língua portuguesa.
Após a busca, os artigos encontrados foram triados, primeiramente pelo título,
excluindo os artigos que não apresentavam a temática do presente estudo. A
segunda etapa constou na leitura do resumo. E a terceira e final etapa para inclusão
foi a leitura do artigo completo.
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O Medline retornou 1528 artigos, dos quais 1521 foram excluídos, o SciVerse
retornou 819 dos quais 817 foram excluídos e o Lilacs retornou 388, sendo excluídos
377. Os motivos para exclusão foram: não utilização dos métodos elegidos para
estudo (lista de verificação ou análise microbiológica), estudos baseados apenas em
dados epidemiológicos de surtos ou por serem estudos sobre outras temáticas
como: desnutrição, saúde bucal, consumo alimentar, parasitoses em escolares (não
originadas na escola), microbiologia aplicada, estudos experimentais, entre outros.
Para garantir a inclusão de todos os artigos científicos sobre o tema, foram
também observadas as referências utilizadas nos artigos selecionados.
Ao final, vinte artigos originais foram selecionados cumprindo os critérios de
inclusão.
Os assuntos observados nos estudos selecionados foram: os instrumentos de
avaliação das BPs, critérios de pontuação e classificação, número de escolas
avaliadas, adequação ás BPs, condições microbiológicas das amostras e tipos de
microrganismos encontrados.

RESULTADOS

Características dos estudos incluídos

Vinte artigos originais foram selecionados e incluídos no estudo. Destes
dezesseis (80%) foram conduzidos no Brasil, dois (10%) na Espanha um na
Argentina (5%) e outro Coréia do Sul (5%). Em relação ao ano de publicação doze
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estudos (60%) foram publicados entre 2008 e 2011, seis (30%) entre 2002 e 2005, e
dois (10%) em 2000.
Em relação ao número de escolas, foi observado que apenas um dos vinte
estudos apresentava cálculo amostral. No estudo de Cardoso et al (2010)

foi

realizado cálculo amostral considerando erro alfa de 5% e precisão de 0,05,
totalizando 235 escolas, sendo inclusive o estudo com o maior número de escolas
avaliadas. Porém, os autores não apresentaram todos os dados necessários para
esse cálculo. Os outros estudos não justificavam o tamanho da amostra ou
justificavam como “amostra de conveniência”.

Listas de verificação utilizadas e critérios de pontuação

Doze estudos avaliaram as unidades de alimentação e nutrição escolares
utilizando listas de verificação. Destes, oito (66,66%) foram baseados em legislações
específicas de higiene e BPs e/ou no Codex Alimentarius (Cardoso et al, 2010;
Martinez-Tomé et al, 2000; Santana et al, 2009; Campos et al, 2009; Oliveira et al,
2008; Lockis et al, 2011; Farche et al, 2007; Danelon & Silva, 2007); um utilizou uma
lista de verificação elaborada para outro estudo (Costa et al, 2002); um utilizou uma
lista de verificação baseado no livro técnico de Silva Junior (2007) (Gallina et al,
2008); e dois estudos não apresentaram as bases e referenciais para a elaboração
de sua lista de verificação (Silva, Germano & Germano, 2003; Silva, Germano &
Germano, 2000).
Destas listas de verificação, quatro (33,33%) apresentavam critérios de
pontuação dos itens de verificação. O estudo de Cardoso et al (2010) utilizou
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pontuação baseada no grau de risco associado à segurança dos alimentos, sendo
utilizado a pontuação “1” para as situações conformes de menor risco, “2” para as
conformes de risco regular e “3” para as de maior risco. Santana et al (2009)
utilizaram quatro pontos: 1, 2, 4 e 8 porém, no seus métodos não explicaram a
origem ou lógica dessa pontuação. Durante a leitura do texto foi possível observar
que os pontos adotados se relacionavam ao risco sanitário, sendo considerado: 1
para itens conformes de menor risco e 8 para itens conformes de maior risco. Este
mesmo estudo, diferente dos demais, utilizou pesos (constantes) a cada um dos
diferentes blocos temáticos determinados. O bloco chamado de fluxo de produção,
manipulação, distribuição e controle de qualidade foi o que recebeu o maior peso
(30). O bloco de edifícios e instalações, o menor peso (10).
No estudo de Oliveira et al (2008) os autores classificaram suas questões em
quatro categorias pautados na literatura: itens imprescindíveis (1 ponto),
importantíssimo (0,7 a 0,9 ponto), muito importante (0,4 a 0,6 ponto) e importante
(0,0 a 0,3 ponto). Os itens não conformes receberam a pontuação 0 (zero). Silva,
Germano & Germano (2003) utilizaram em seu estudo pontuação de 0 a 3 de forma
inversa. A pontuação zero foi dada aos itens conformes, 1 ponto para os não
conformes que não comprometam a segurança do alimento; 2 pontos para os não
conformes que comprometem a segurança dos alimentos; e 3 pontos para os não
conformes que comprometam significativamente a segurança dos alimentos.
Cinco estudos (41,66%) apresentaram critérios definidos de classificação das
unidades avaliadas. Dois deles utilizaram uma classificação com cinco categorias.
Cardoso et al (2010) optaram por valores percentuais e Santana et al (2009) valores
de 0 a 10, originados de uma fórmula que utiliza as pontuações obtidas, constantes

43

e peso dos blocos temáticos. Os outros três trabalharam com quatro categorias.
Oliveira et al (2008) e Costa et al (2010) utilizam valores percentuais. Danelon &
Silva (2007) utilizam pontuação de 0 (zero) a 80 em quatro divisões (Tabela 1).

As Boas Práticas na alimentação escolar: manipulador, estrutura física e gestão

A Tabela 1 apresenta os pontos principais observados em relação as BPs nos
estudos selecionados.
O ponto de maior inadequação encontrado em relação aos procedimentos foi
na higienização das mãos dos manipuladores de alimentos, citado como não
adequado em oito (66,6%) estudos que aplicaram listas de verificação. A
inadequação na higienização das mãos foi apontada pelos artigos, porém por
diferentes razões: procedimento incorreto de higiene das mãos (Santana et al, 2009;
Campos et al, 2009; Oliveira et al, 2008; Lockis et al 2011; Farche et al, 2008),
quantidade insuficiente (Gallina et al, 2008) ou ausência de soluções antissépticas
(Cardoso et al, 2010; Farche et al, 2008).
Ainda em relação aos manipuladores foi observado em sete estudos (58,33%)
falhas quanto à uniformização. No que diz respeito a essa falha, os estudos
apontaram a falta de proteção nos cabelos dos manipuladores (Campos et al, 2009;
Lockis, 2011; Farche et al, 2007), utilização de adornos (Danelon & Silva, 2007;
Farche et al, 2007; Gallina et al, 2008;) ou outros problemas relativos à
uniformização como o não uso de avental de proteção, roupas claras e limpas (Silva,
Germano & Germano, 2003; Costa et al, 2002).
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Outras fragilidades em relação ao manipulador e suas práticas foram
observadas, como: temperatura de distribuição inadequada ou tempo elevado de
espera para distribuição das refeições (Oliveira et al, 2008; Lockis, 2011; Silva,
Germano & Germano, 2000), descongelamento inadequado (Cardoso et al, 2010;
Gallina et al, 2008), armazenamento inadequado de alimentos (Santana et al, 2009;
Oliveira et al, 2008), entre outras.
A estrutura física das unidades de alimentação e nutrição escolares também
foi avaliada nos estudos selecionados. A ausência de telas milimétricas de proteção
contra insetos e vetores urbanos foi a não conformidade mais apontada, citado por
sete (58,33%) estudos (Cardoso et al, 2010; Santana et al, 2009; Costa et al, 2002;
Lockis et al, 2011; Farche et al, 2007; Danelon & Silva, 2007; Silva, Germano &
Germano, 2000). Outra inadequação frequentemente relatada foi a falta de
sanitários exclusivos para os manipuladores de alimentos (Cardoso et al, 2010;
Campos et al, 2009; Lockis et al, 2011; Farche et al, 2007; Danelon & Silva, 2007).
Outros prejuízos foram identificados na estrutura física, como: falta de utensílios e
equipamentos (Santana et al, 2009), objetos em desuso nas dependências (Cardoso
et al, 2010; Danelon & Silva, 2007) e ventilação inadequada (Costa et al, 2002).
O terceiro ponto que envolve as BPs na alimentação escolar é a gestão do
programa. Seus atores (prefeitos, secretários, diretores de escolas e nutricionistas)
são os responsáveis em âmbito local pela logística de funcionamento, investimento
financeiro e monitoramento do programa incluindo no que se refere estrutura física
da UAN, alimentação oferecida ao escolar, manipulador de alimento, controle
integrado de vetores e pragas urbanos e outros.
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Duas

pesquisas

apontaram

baixa

frequência

de

treinamento

aos

manipuladores de alimentos (Cardoso et al, 2010; Campos et al, 2009). Em
contrapartida, o estudo de Lockis et al (2011) identificou a participação em
treinamentos como o ponto mais adequado de toda avaliação, embora neste mesmo
estudo, foram encontradas inadequações na manipulação e procedimentos.
O tratamento da água e seu monitoramento foram indicados como
inadequados nos estudos. Um deles mostrou falta de controle de potabilidade da
água (Cardoso et al, 2010) e outro, higiene insuficiente no reservatório de água
(Lockis et al, 2011).
O uso de produtos químicos para evitar aparecimento ou eliminar os vetores e
pragas urbanas foi retratado nas pesquisas como uma prática frequente nas UANs
escolares (Cardoso et al, 2010; Lockis et al, 2011; Silva, Germano & Germano,
2002). Costa et al (2002) verificaram baixa frequência no uso de produtos químicos
contra vetores e pragas urbanas, porém os autores não citaram se consideraram a
situação adequada ou inadequada.
Cabe ressaltar que as inadequações observadas: não disponibilidade de
uniformes, falhas na estrutura física como falta de telas milimétricas de proteção,
ausência de sanitários de uso exclusivo para os manipuladores e falta de produtos,
equipamentos e utensílios também são de responsabilidade dos gestores do
programa na esfera local.
O estudo realizado na Espanha por Martinez-Tomé et al (2000) evidenciou
boa adequação da estrutura física, higiene, manipuladores e BPs em relação à
legislação.
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Tabela 1 – Características dos instrumentos de avaliação e pontos principais encontrados nos estudos em relação às Boas Práticas.
Fonte
Cardoso
et al
(2010)

Local

Brasil

MartinezTomé et Espanha
al (2000)
Santana
et al
(2009)
Campos
et al
(2009)

Brasil

Brasil

Número
de
escolas

235

Critérios de pontuação

Pontuação: 1, 2 ou 3.
5 grupos: ≥ 90%
Sendo 1 para questões
excelente; 70 a 90%
de menor risco sanitário e
bom; 50 a 70% regular;
3 para as de maior risco.
30 a 50%insatisfatório;
Foi utilizado zero para
< 30% crítico
itens não conformes

Maior inadequação: edificação (falta do uso de telas, fluxo não linear,
objetos em desuso, e ausência de banheiro para os manipuladores),
água (falta de monitoramento da qualidade), falta de treinamentos,
falha na higiene de mãos (falta de solução antisséptica),
descongelamento inadequado de carnes.

não apresenta

não apresenta

Boa adequação a estrutura, higiene, boas práticas e manipuladores.
Não foram identificadas inadequações as Boas Práticas.

15

Segundo grau de risco
sanitário: 8 (maior risco),
4, 2, 1 (menor risco) e
zero para itens não
conformes.

5 categorias: 9,1 a 10
excelente; 7,0 a 9,0
bom; 5,0 a 6,9 médio;
2,0 a 2,9 pobre; 0 a 1,9
muito pobre.

Maior inadequação: uniformização, higiene de mãos, manutenção de
equipamentos, temperatura no armazenamento de alimentos, falta de
telas de proteção em janelas, falta de utensílios e falhas nos
procedimentos de manipulação de alimentos.

27

não apresenta

não apresenta

Maior inadequação: higiene de mãos 100% inadequado, uso de
uniformes 100% inadequado, atitudes e comportamento 88,9%
inadequado. Falta de banheiro para os manipuladores, e baixa
frequência de treinamentos.

4 classificações: 100%
sem risco; 99 a 61%
risco I; 60 a 41% risco
II; < 40% risco III

Maior inadequação encontrada: baixa temperatura da distribuição
(100%), higiene incorreta de mãos (87,5%), desinfecção de alimentos
crus (80%), armazenamento inadequado de alimentos (60%).

Não apresenta

Estrutura física adequada em todas as unidades avaliadas; higiene de
mãos em quantidade insuficiente (100%), descongelamento
inadequado (100%), uniformização e utilização de adornos (50%).

Oliveira
et al
(2008)

Brasil

4

Gallina et
al (2008)

Brasil

4

Não apresenta

Brasil

Pontos principais

4

Itens imprescindíveis (1
ponto), importantíssimo
(0,7 a 0,9 ponto), muito
importante (0,4 a 0,6
ponto) e importante (0,0 a
0,3 ponto), não conforme
(zero)

Costa et
al (2002)

Critérios de
classificação

39

não apresenta

4 categorias em relação
Maior inadequação: proteção contra insetos, uniformização, descarte
ao % de adequação: A
acima de 90%, B 76 a do lixo, sistema de ventilação, manipuladores realizavam atividades de
manipulação e limpeza das dependências com o mesmo uniforme.
89,9%, C 40 a 75,9% e
D 0 a 39,9%
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Continuação da tabela 1
Lockis et
al (2011)

Farche et
al (2007)

Danelon
e Silva
(2007)

Brasil

Brasil

Brasil

não apresenta

Falta de telas de proteção contra insetos em portas e janelas (em
90%), banheiros exclusivos a funcionários (90%), inadequada higiene
das mãos (45%), higiene insuficiente do reservatório de água (100%),
refeição em temperatura e tempo de espera inadequados (75%). Maior
conformidade em treinamentos e controle químico de pragas.

não apresenta

não apresenta

Inadequação em 100% das unidades quanto: uso de telas de proteção
em janelas, sanitários exclusivos, produtos destinados a higiene
pessoal, uso de adornos, uso de proteção de cabelos, uso de utensílios
de madeira e lixeiras sem tampa.

10

não apresenta

4 categorias: 0 a 24
perigo; 25 a 47
atenção; 48 a 71
regular e 72 a 80
adequada

Falta de telas milimétricas (em 100%), ausência de sanitários
exclusivos (66,7%), uso de adornos (em 50%), presença de animais e
lixo na área externa (em 50%), uniformização inadequada (em 16,7%)

não apresenta

Inadequação: Higiene e conservação de equipamentos (72,5%),
Presença de animais (42,7%), uniformização (72,5%). Controle
químico de pragas e vetores urbanos regular em 100% das unidades.

não apresenta

Em 70% das unidades não havia telas de proteção, 90% com higiene
inadequada de equipamentos, 20% das escolas servindo preparações
em espera por mais de 3 horas, uso de maionese caseira

20

7

não apresenta

Silva,
Germano,
Germano
(2003)

Brasil

24

0 a 3 sendo 0 para itens
conformes e 3 itens não
conformes que
comprometem
significativamente a
segurança dos alimentos

Silva,
Germano,
Germano
(2000)

Brasil

10

não apresenta
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Qualidade microbiológica

Foram encontrados 12 estudos que avaliaram a qualidade microbiológica na
alimentação escolar, destes: quatro (33,33%) avaliaram apenas os microrganismos
presentes nas mãos e/ou narinas dos manipuladores de alimentos; três (25%)
apenas os microrganismos presentes nos alimentos e refeições servidas; um
(8,33%) apenas superfícies que entram em contato com alimentos e utensílios; dois
(16,66%) avaliaram os alimentos e os manipuladores; um (8,33%) estudo os
alimentos e as superfícies e um (8,33%) avaliou mãos dos manipuladores, alimentos
e utensílios. Quatro estudos que avaliaram as BPs por meio de lista de verificação,
também avaliaram a qualidade microbiológica (Tabela 2).
Dos estudos que avaliaram as mãos e/ou narinas dos manipuladores o
microrganismo mais frequente foi o Staphylococcus aureus, que também estava
presente em maior quantidade nas amostras (Souza e Santos, 2009; Munhoz, Pinto,
Biondi, 2008; Costa et al, 2002; Vieira et al, 2005; Santana et al, 2009). Nas
pesquisas de Costa et al (2002) e Souza e Santos (2009) foram encontrados
Staphylococcus spp em 100% das amostras analisadas, sendo a primeira nas mãos
dos manipuladores e a segunda nas fossas nasais. Gallina et al (2007) identificaram
a presença de coliformes termotolerantes em 100% das amostras retiradas das
mãos de manipuladores e Campos et al (2009) em 55,6% das amostras.
Outros microrganismos, em menor frequência, foram detectados nas mãos de
manipuladores como: Enterobacter spp, Serratia spp, Shigella spp, Escherichia coli,
Salmonella spp, Yersinia spp (Souza e Santos, 2009) e aeróbicos mesófilos acima
do tolerável (Gallina et al, 2008).

49

Quanto aos alimentos e refeições os estudos apontaram com maior
frequência a contaminação por coliformes termotolerantes, principalmente em sucos
(Costa et al, 2008; Façanha et al, 2002), mas também em saladas e
acompanhamentos (Diaz et al, 2003). Outros microrganismos foram isolados como:
Staphylococcus aureus na preparação almôndega com arroz (Santana et al, 2009),
Staphylococcus spp em carnes, caldo de carne e sucos (Costa et al, 2008),
Escherichia coli em salada (Diaz et al, 2003) e em carne crua (Vieira et al, 2005),
Bacillus cereus em saladas, carnes preparadas, vegetais cozidos e cereais (Tessi et
al, 2002).
Em nenhum estudo foi identificado a presença de Salmonella, Clostridium
perfringens ou Listeria monocitogenes nos alimentos ou refeições.
Outra vertente da análise microbiológica nos trabalhos selecionados foi a
análise de superfícies e utensílios, considerados pela literatura como indicadores de
higiene ambiental. Os achados de Yoon et al (2008) indicaram altas contagens de
microrganismos aeróbicos mesófilos nos utensílios, placas de corte e no balcão de
distribuição (acima de 1.0 log de Unidades Formadoras de Colônia em 40cm²). Este
estudo também verificou as diferenças de crescimento microbiológico durante as
estações do verão e inverno. Foi observado contagens mais elevadas de
microrganismos no verão, bem como a presença de Salmonella spp em 10% das
luvas analisadas e Escherichia coli nos utensílios.
No estudo de Tessi et al (2002) também foram observadas contagens
elevadas de aeróbicos mesófilos (1.0 a 5.9 log Unidades Formadoras de Colônia por
cm²). de em superfícies como facas, luvas e placas de corte, tanto as de madeira
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quanto as de plástico. Santana et al (2009) identificaram contagens elevadas de
aeróbicos mesófilos em colher de madeira, colher de cozinhar e nos pratos de servir.
Tabela 2 – Principais resultados encontrados na análise microbiológica nos serviços
de alimentação escolar
Fonte

Souza e
Santos
(2009)

Yoon et al
(2008)

Diaz et al
(2003)

Munhoz,
Pinto,
Biondi
(2008)

Local

Brasil

Coréia
do Sul

Espanha

Brasil

Número
de
escolas

Instrumento de
pesquisa

Principais resultados

13

Análise
microbiológica de
mãos e nariz dos
manipuladores

29,5% Staphylococcus aureus e 70,5%
Staphylococcus coagulase negativo nas fossas
nasais. Nas mãos foram isoladas Enterobacter
spp (54,5%), Serratia spp (9,0%), Shigella spp
(9,0%), Escherichia coli (6,8%), Salmonella spp
(2,3%) e Yersinia spp (2,3%).

5

Avaliação
Foram encontrados niveis altos de contagem de
microbiológica de aeróbicos nos utensílios, tábuas, arredores da
água, utensílios, unidade e manipuladores. Salmonella em 10%
tábuas, arredores
das luvas plásticas (no verão), E coli nos
utensílios e não foi encontrada Listeria
da unidade e
monocytogenes
panos de prato.

101

Avaliação
microbiológica de
alimentos

Ausência de Salmonella e Listeria
monocytogenes em todas as amostras. 15% do
total das amostras foram positivas para
coliformes totais. Escherichia coli foram
isoladas em 24% das saladas e 1% dos pratos
principais. Staphylococcus aureus foram
isolados em 3 alimentos (salada, salpicão de
atum, e frango cozido). 8,42% das amostras
ultrapassaram um ou mais limites segundo
critérios e estudos

4

Avaliação
microbiológica de
alimentos e das
mãos dos
manipuladores

Ausencia/25g de Salmonella spp,
Staphylococcus aureus e Escherichia coli em
100% dos alimentos. Identificaram crescimento
de Staphylococcus spp.em amostras de swab
de mãos dos manipuladores

Costa et
al (2008)

Brasil

1

Ausencia/25g de Salmonella spp. Altas
contagens de coliformes fecais e totais em
Avaliação
amostras de suco de caju (64% inadequadas) e
microbiológica de
goiaba (100% inadequadas). Em 35,5% das
alimentos
amostras apresentaram-se contaminação por
Staphylococcus coagulase negativo

Costa et
al (2002)*

Brasil

39

análise
microbiológica de
mãos e narinas.

100% de presença de Staphylococcus aureus
nas mãos e 89% nas narinas

Campos
et al
(2009)*

Brasil

27

Análise
microbiológica
das mãos

Presença de coliformes fecais em 55,6% das
amostras analisadas

15

análise
microbiológica de
refeições,
utensílios e mãos

Staphylococcus coagulase positiva na refeição
de uma escola

Santana
et al
(2009)*

Brasil

51

Análise
microbiológica de
mãos

Foram encontrados em todos manipuladores
coliformes fecais (100%) e acima para
mesófilos (100%)

10

Análise
microbiológica de
alimentos

Coliformes fecais no suco (polpa - ingrediente
contaminado) e natural (higiene inadequada),
50% das escolas com condições regulares
(presença de coliformes fecais nas refeições)

1

Foram encontrados altas contagens de
aeróbicos mesófilos em superfícies como facas,
Análise
luvas, placas de corte (madeira e plástico).
microbiológica de
Saladas apresentaram altos valores de
aeróbicos mesófilos, enterobacterias, Bacillus
alimentos e do
cereus (100%). Nas preparações quentes foi
ambiente
observado Bacillus cereus em 44% das
amostras

9

Clostridium sulfito redutores, Bacillus cereus e
Salmonella spp ausentes nas amostras.
Quantidades elevadas e Escherichia coli e
Análise
microbiológica de Sthaphylococcus aureus nas carnes cruas. As
amostras de carne submetidas a cocção se
carne crua e após
cocção; e análise
apresentaram adequadas. Presença de
Escherichia coli, Staphylococcus aureus e altas
da mão
contagens de coliformes totais nas mãos em
44,44% dos manipuladores estudados.

Gallina et

Brasil
Continuação
da tabela 2 4
al (2008)*
Façanha
et al
(2002)

Brasil

Argentina
Tessi et al
(2002)

Vieira et
al (2005)

Brasil

* Estes estudos também realizaram avaliação das Boas Práticas por meio de lista de verificação

DISCUSSÃO

Foi possível observar nas pesquisas selecionadas que as BPs na alimentação
escolar não atendem integralmente as recomendações do Codex Alimentarius
(2006). Diversas inadequações foram observadas. Apenas o estudo realizado na
Espanha apresentou unidades de alimentação escolares plenamente adequadas em
relação às Boas Práticas.
Do total, 80% dos estudos foram conduzidos no Brasil. Um dos fatores que
pode ter influenciado o interesse por pesquisar esta política pública é o fato do
Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE ser o maior programa de
alimentação do Brasil e considerado exemplo a outros países. O PNAE tem como
princípios a equidade, universalidade, descentralização, participação social,
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sustentabilidade e garantia do direito humano a alimentação adequada (Brasil,
2009). Por esses princípios e sua logística de funcionamento, esse programa faz
parceria com o Programa Mundial de Alimentos – PMA das Organizações das
Nações Unidas - ONU e hoje auxilia na implantação de programas de alimentação
em outros países na América Latina, Caribe e África (Organization of American
States, 2008). Atualmente o programa de alimentação escolar brasileiro atende 45,6
milhões de escolares investindo em torno de 1,65 bilhões de dólares3 (FNDE, 2011).
O período de publicação mais frequente foi de 2008 a 2011, concentrando
60% dos artigos incluídos. Outros 30% corresponderam entre os anos 2002 e 2005.
Com isso é possível observar que avaliação das BPs e das condições
microbiológicas na alimentação escolar são temas recentes e tem despertado maior
interesse dos pesquisadores nos últimos anos.
Outra importante constatação em relação aos estudos selecionados foi a
ausência de cálculos amostrais em 95% dos trabalhos. Considerando que estes
estudos são de prevalência, nos quais o objetivo é identificar o número de escolas
adequadas ou inadequadas as Boas Práticas, o cálculo amostral torna-se essencial
para inferir com precisão esse valor (Eng, 2003). Neste contexto, a falta de critérios
como cálculo amostral, randomização e estratificações, podem dificultar o
entendimento do leitor, podendo este, fazer generalizações quando os estudos não
as permitem. Outro fator importante é que a falta de apresentação de critérios
amostrais pode ser vista como falta de conhecimento ou cuidado metodológico na
pesquisa, deixando o leitor em dúvida sobre a confiabilidade dos dados
apresentados (Schulz & Grimes, 2005).
3

Dólar a 1,83 em relação ao Real, moeda brasileira.
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Contudo a não utilização ou a não apresentação de critérios amostrais não
inviabiliza a utilização dos dados reportados nos estudos, porém diminui sua
precisão e não permite generalizações. Estudos com critérios amostrais facilitariam a
difusão do conhecimento e compreensão teórica. Hipotetiza-se que indisponibilidade
de recursos para realização das pesquisas e dificuldade de inserção nas políticas
públicas inviabiliza o uso de amostras complexas, levando os pesquisadores a
optarem por amostras de conveniência.
Os estudos que avaliaram as BPs aplicaram listas de verificação. Foi
observado, entretanto, que cada estudo utilizava uma diferente lista de verificação
com diferentes bases conceituais e legais. Tal evento ocorreu inclusive em estudos
no mesmo país. Esse fenômeno dificultou a comparação entre os resultados obtidos.
Além de diferentes bases teóricas, as listas de verificação de quatro estudos
utilizam critérios de pontuação e classificação diferentes entre si (Cardoso et al,
2010; Santana et al, 2009; Oliveira et al, 2008; Silva, Germano & Germano, 2003).
De

forma

geral

as

pontuações

basearam-se

no

risco

que

determinado

evento/condição/situação possui para ocasionar uma DTA. Tais pontuações podem
identificar com maior verossimilhança a condição real da unidade de alimentação
escolar, estimando com maior precisão seu risco sanitário. Não foram encontrados
estudos de validação de listas de verificação, tampouco estudos que validassem
algum critério de pontuação e classificação de unidades de alimentação e nutrição.
Com base nas peculiaridades citadas, sugere-se a elaboração de uma lista de
verificação baseada em legislação vigente e validada no contexto do país em que
será realizado o estudo.
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Apesar da utilização de diferentes instrumentos, os estudos alcançaram seus
objetivos e identificando não conformidades às BPs nas unidades em que avaliaram.
Conforme já apresentado, considerou-se que as BPs na alimentação escolar
possuem três eixos principais, chamado aqui de tríade de BPs na alimentação
escolar: manipulador, estrutura física e gestão. A tríade é uma proposta, baseada
nos dados apresentados, de que a partir de intervenções conjuntas nesses eixos
podem-se corrigir as maiores inadequações encontradas nas unidades de
alimentação escolar. A Figura 1 apresenta um mapa conceitual com esses eixos,
suas relações e as fragilidades identificadas em cada uma das pesquisas
selecionadas.
A intervenção conjunta nos três eixos pode-se apresentar bom desempenho
como estratégia para melhoria das condições higiênico-sanitárias, por levar em
consideração as diversas origens e relações entre as inadequações observadas.
A higiene de mãos foi o tema mais frequente entre as inadequações
observadas. Diversos estudos apresentaram falhas na higiene de mãos no que se
relaciona: frequência, técnica ou ausência de produtos para higienização (Santana
et al, 2009; Campos et al, 2009; Oliveira et al, 2008; Lockis et al 2011; Farche et al,
2008; Gallina et al, 2008; Cardoso et al, 2010). Foi averiguado que mesmo os
manipuladores que passaram por programas de treinamento realizavam de forma
incorreta o procedimento de higiene de mãos. Também foi apreendido não
conformidades quanto à uniformização e uso de proteção nos cabelos, falhas
relacionadas à conduta pessoal ou por falta de materiais necessários para sua
adequação.
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Figura 1 – Mapa conceitual do risco ao escolar e inter-relação entre os eixos da
tríade das Boas Práticas na alimentação escolar: manipulador, estrutura física e
gestão do programa.
Segundo Ehiri, Morris & Mcewen (1997) treinamentos incrementam o
conhecimento, porém não garante efeitos nas atitudes e práticas. Entretanto a
técnica mais utilizada para incremento das BPs é o treinamento (Medeiros et al,
2011). O estudo de novas estratégias de formação, monitoramento e além do
fornecimento de materiais e recursos necessários para que os manipuladores
realizem corretamente este e outros procedimentos.
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Quando se tratou da estrutura física, a inadequação mais frequente foi a
ausência de telas de proteção em janelas, portas e ralos (Cardoso et al, 2010;
Santana et al, 2009; Costa et al, 2002; Lockis et al, 2011; Farche et al, 2007;
Danelon & Silva, 2007; Silva, Germano & Germano, 2000). Tal procedimento pode
evitar a entrada de insetos, pragas, animais domésticos e aves. Entretanto, alguns
artigos mostraram frequência elevada na utilização de produtos químicos como a
única iniciativa para o controle de vetores e pragas urbanas (Cardoso et al, 2010;
Lockis et al, 2011; Silva, Germano & Germano, 2002).

Os estudos, entretanto,

pouco discutiram sobre o impacto negativo da aplicação destes produtos.
O Codex Alimentarius cita que as unidades devem seguir procedimentos de
BPs para evitar um ambiente favorável ao aparecimento de pragas urbanas e
insetos. Medidas como limpeza, higiene, avaliação e monitoramento das instalações
e arredores podem minimizar a utilização de produtos químicos (Codex Alimentarius,
2003). O uso excessivo de pesticidas empregados nas dedetizações pode gerar
problemas de saúde nos escolares a curto e longo prazo devendo seu uso ser
controlado, seguindo as legislações vigentes (Riley, 2000).
A indisponibilidade de sanitário de uso exclusivo ao manipulador foi outra não
conformidade observada com frequência (Cardoso et al, 2010; Campos et al, 2009;
Lockis et al, 2011; Farche et al, 2007; Danelon & Silva, 2007). Possivelmente isto
ocorre pelo fato das unidades de alimentação escolar serem, muitas vezes, espaços
adaptados ou construções antigas (Oliveira, Brasil, Taddei, 2008). Os gestores do
programa devem realizar reformas e adaptações adequadas em suas escolas e
unidades de alimentação escolar. A falta de sanitários aos manipuladores os leva a
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utilizar outros sanitários que não oferecem os recursos adequados para a sua
higiene.
Quanto ao último eixo da tríade das BPs na alimentação escolar, a gestão
apresentou inadequações quanto ao controle e à potabilidade da água, participação
dos manipuladores em programas de treinamento, além do uso constante de
controle químico contra pragas e das inadequações a estrutura física, ao qual
também é responsável.
Investimentos por parte da gestão dos programas de alimentação escolar na
estrutura física das unidades de alimentação escolares, funcionários e compra de
produtos e materiais, adequaria a maior parte das não conformidades observadas.
As BPs na alimentação escolar são um reflexo do investimento da gestão em
relação ao programa.
Essas

inadequações

observadas

refletem

também

na

qualidade

microbiológica das refeições e nas condições higiênico-sanitárias das mãos, de
utensílios e superfícies.
Diversos microrganismos foram encontrados, principalmente nas mãos dos
manipuladores, entre eles: Staphylococcus aureus, aeróbicos mesófilos acima do
tolerável, Enterobacter spp, Serratia spp, Shigella spp, Escherichia coli, Salmonella
spp, Yersinia spp, coliformes fecais acima do tolerável e Staphylococcus spp (Souza
& Santos, 2009; Munhoz, Pinto, Biondi, 2008; Costa et al, 2002; Vieira et al, 2005;
Santana et al, 2009; Gallina et al, 2007; Campos et al, 2009).
Este dado vem ao encontro da não conformidade mais observada nas BPs,
que foi a inadequada higiene de mãos. Alguns microrganismos são transitórios na
pele humana, como a Escherichia coli e outros são permanentes, como o
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Staphylococcus aureus (Lowbury et al, 1964; Taulo et al, 2009), que foi
microrganismo patogênico mais encontrado nas mãos dos manipuladores da
alimentação escolar, e que de acordo com as pesquisas, sua presença está
associada à higiene inadequada das mãos.
Referente às refeições, os estudos mostram, com maior frequência,
contagens elevadas de coliformes termotolerantes em alimentos que não passaram
por tratamento térmico, como sucos (Costa et al, 2008; Façanha et al, 2002) e
saladas (Diaz et al, 2003). Contagens elevadas de coliformes termotolerantes
indicam a possibilidade da presença da Escherichia coli (Hanashiro et al, 2005).
Estes

alimentos

apresentaram

ainda

outros

microrganismos

como

Staphylococcus spp em sucos (Costa et al, 2008), Escherichia coli (Diaz et al, 2003)
e Bacillus cereus (Tessi et al, 2002) em saladas. Possivelmente, as saladas
apresentaram estes microrganismos devido à inadequada higienização, com tempo
insuficiente de imersão na solução de desinfecção, quantidade insuficiente desta
solução ou até mesmo sua não utilização.
Na análise microbiológica de utensílios, os artigos apresentaram quantidades
elevadas de microrganismos aeróbicos mesófilos, em luvas, placa de corte, facas,
colheres e panos de prato (Yoon et al, 2008; Tessi et al, 2002; Santana et al, 2009).
Essas contagens elevadas indicaram inadequada higiene ambiental, podendo levar
à contaminação cruzada com contato direto com alimento.

59

CONCLUSÃO

A revisão sistemática dos artigos referente às BPs e análise microbiológica na
alimentação escolar revelou que este cenário possui fragilidades. Foi observado
inadequações quanto: higiene das mãos, uniformização, procedimentos com
alimentos, uso de telas de proteção contra insetos e vetores, sanitários para os
manipuladores, participação em treinamentos, utilização de produtos químicos como
única iniciativa para o controle de vetores e pragas urbanas, entre outras.
As análises microbiológicas realizadas nos estudos utilizados indicaram de
forma direta e pontual que a higiene e as BPs no ambiente escolar não se
mostraram adequadas. Diversos microrganismos foram encontrados nas mãos dos
manipuladores, utensílios e consequentemente, afetaram a qualidade da refeição
servida.
Todas essas inadequações observadas se encaixam na tríade das BPs na
alimentação escolar: manipulador, estrutura física e gestão. Intervenções nestes três
eixos solucionariam a maior parte das não conformidades neste cenário. Como foi
possível observar que os eixos se interrelacionam, intervir em apenas um deles não
incidirá na modificação dos outros, mantendo assim a unidade de alimentação
escolar inadequada e oferecendo riscos ao escolar.
Os gestores do programa devem investir na estrutura física, formação de
manipuladores e em estratégias de intervenção e monitoramento da alimentação
escolar. Dessa forma, os programas de alimentação escolar tendem a se adequar as
BPs, minimizando o risco de DTAs no escolar.
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A integração entre grupos de pesquisas de alimentação escolar e também
com os responsáveis pelo programa de alimentação escolar de todas as esferas
governamentais por meio de uma rede de colaboração permitiriam a consolidação de
um diálogo construtivo, que caminhe para um único objetivo, oferecer aos escolares
uma alimentação saudável e adequada às praticas de higiene.
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ABSTRACT
The aim of this study was to evaluate the hygienic and sanitary conditions from Food
and Nutrition Units from public schools and day care centers supplied by National
School Feeding Program, in the nine districts in Baixada Santista, Brazil. A total of 59
schools units randomly selected through stratified sampling criteria were evaluated. It
was used a pre-tested and adapted checklist to evaluate these units. The evaluated
questions were all based on the establishment of the health risk according to SS-196
Resolution. From the percentage of adequacy, the schools and day care centers
were classified into five risk situation. It was observed that 62% of the schools were
at a regular health risk situation being the thematic blocks with higher inadequacy:
hand hygiene, pest control, food handlers and food hygiene. The other 38% were at
a low health risk situation. Day care centers were better adequate for hand hygiene
and environmental hygiene (p<0,05) than elementary schools. It was observed that
units of food and nutrition in Baixada Santista schools have weaknesses in good
practices, that are essential to implement Hazard Analysis and Critical Control Points
– HACCP system. The units of food and nutrition in Public schools need investments
and mainly new intervention strategies in Good Manufacturing Practices to ensure
*
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the effective application of HACCP system and thus ensure the quality of food served
and the health of students.
Key-words: Food safety, School, Good Manufacturing Practices, hygiene.
1.INTRODUCTION
One of the most important public policies of the federal government to ensure
population´s health is the provision of schools meals, through the NSFP ( National
School Feeding Program). The program bears the date 1955 as a starting point that
over the years made changes in its management being appointed in 1979 as NSFP.
Currently this program provides, through the transfers of financial resources, the
supply for all basic school students (day care centers, elementary schools, high
school and general education for youth and adults) enrolled in public schools and
philanthropic in Brazil.
Its aim is to supply nutritional needs of all students during their stay in schools
contributing to their growth, development, learning and academic performance and
promote the formation of healthy eating habits (FNDE, 2010; Brasil, 2009a).
The scope of this program deserves special attention in relation to food
handling and the risks they can offer to students' health, if this manipulation is not
appropriate. Food is essential for growth and maintenance of life, but it can also be
responsible for disease transmission.
Thus, consumption of food contaminated with pathogenic microorganisms can
cause the individual to an infection, ranging from a mild discomfort, intenses reaction
and even death, being children one of the most vulnerable groups (Oliveira, Brazil &
Taddei, 2008; Cruz, Souza & Philippi, 2003).
The Foodborne disease is currently considered as the major public health
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problem worldwide. There are global strategies to ensure that food is safe until it
reaches their consumers. (Genta, Mikcha & Matioli, 2009).
Notification of food outbreaks in Brazil has weaknesses, especially since the
national surveillance system is not yet widely deployed (Brazil, 2009b). Of the 3737
reported outbreaks from 1999 to 2004 (5 years), 11.6% (330 cases) occurred in
schools (Brazil 2005). The Centre for Disease Control (CDC) of The United States
identified 292 outbreaks in 10 years in schools (Dyckman, 2002). This comparison
shows that in Brazil in half the time there were more outbreaks of foodborne disease
then in American schools.
According to the Brazilian Federal Resolution RDC 216 of 2004, Good
Manufacturing Practices (GMP) are the procedures to be adopted in order to have a
food sanitary quality (Brasil, 2004). Based on this, the first step to implement GMP is
the application of a checklist to assess the non-conformities. Through this survey it is
possible to propose interventions and actions plans for non-compliance observed.
(Genta et al, 2009)
The way to ensure food safety is the application of Hazard Analysis and
Critical Control Points – HACCP system. This is a system that seeks to control the
steps that are associated with uncontrollable hazards (Silva Junior, 2007) and its
application is already mandatory in schools in the United States (USDA, 2009). In
Brazil, until now, the application of HACCP system in school feeding is not
compulsory.
FAO/WHO (2006) has published a guide for the HACCP application in small
establishments in developed countries. Even not as rigorous as the original
publication, this version suggests that the absence of a program to ensure the
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implementation of GMP will lead to failure in the implementation of HACCP system
(FAO/WHO,2006). Studies able to identify the weaknesses and potential of food
safety in school food service are still scarce, and they are extremely important for the
implementation of HACCP system.
The aim of this study was to evaluate the good manufacturing practices in food
service in public schools and day care centers attended by the National School
Feeding Program in Baixada Santista in Brazil.

2. METHODS
2.1 Study Design
Cross-sectional study. Attended public schools and day care centers in nine
towns in Baixada Santista: Santos, São Vicente, Cubatão, Guarujá, Praia Grande,
Bertioga, Peruíbe, Mongaguá e Itanhaém. All participating schools are attended by
the National School Feeding Program – NSFP.
The sample of the schools participating in the study was calculated taking into
account: a maximum sampling error of 10% (Type II error – ß), the confidence range
of 95% (Dean Sullivan & Soe, 2010) and that around 80% schools would be
inadequate in its overall score, as based in another similar study (Santana, Almeida,
Almeida & Ferreira, 2009). Therefore, 52 school units of a total of 314 would be
sufficient to estimate the non-conformities in the Baixada Santista. Within each
municipality, educational institutions (EI) (schools and day care centers) participants
were drawn, by Microsoft Excel software, according to the stratified sampling method
considering its regions and proportional to the number of existing schools.
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2.2 Application of a checklist
The sanitary conditions were evaluated by applying a checklist specific to
school food and nutrition units developed for this study. This instrument consisted of
41 questions and contemplate the following thematic areas relating to GMP:
buildings and facilities, water supply, packaging waste, food storage, storage of nonfood material (school supplies and cleaning), hand hygiene, frequency of hand
hygiene, food hygiene, pest control, environmental hygiene and food handlers.
The data obtained through the application of the checklist were used to
calculate the overall score of GMP and the specific score for each block assessed.
The questions were scored according to the health risks detected with reference to
Resolution SS-196 (São Paulo, 1998) where the following values were assigned: 8
(eight) to the adequacy of conditions/situations that allow the multiplication of
microorganisms; 4 (four) suitability for the conditions/situations that allow the survival
of microorganisms; 2 (two) to the adequacy of conditions/situations of crosscontamination

with

direct

contact

with

food;

1

(one)

suitability

for

the

conditions/situations of cross-contamination without direct contact with food , and
finally when the condition/situation was not done properly it received a mark of 0
(zero)
The percentage of adequacy by thematic block and the overall score was
obtained by the total number of points divided by the possible number of points
multiplied by one hundred.
After calculating the percentage of adequacy, schools and day care centers
were classified according to health risk in relation to the scores obtained for each
thematic block addressed in the checklist, in relation to the overall score. Table 1
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shows the levels of classification used.
Table 1. Classification of health risk attributed to food and nutrition units of schools
and day care centers in Baixada Santista, Brazil, obtained after application of the
checklist.
Classification of health risk
1. Situation of very high health risk
2. Situation of high health risk
3. Situation of regular health risk
4. Situation of low health risk
5. Situation of very low health risk

Punctuation (%)
0 to 25
26 to 50
51 to 75
76 to 90
91 to 100

Dichotomously, it was considered that the unit of food and nutrition was
inadequate when the calculated percentage was less than 75.99% (health risk very
high, high and regular) and adequate when the percentage was calculate over 76%
(health risk low and very low).
It was used the number of students in each school to estimate the dimension
in terms of size and production of each Food and Nutrition Unit (FNU) evaluated. This
variable was than dichotomized into: small school (less than 327 students) and
medium and large schools (over 327 students). The value of 327 represents the
median number of students observed in this study (minimal: 25 students, maximum:
1502 students). We decided not to divide in three or more categories not to reduce
the statistical value of the data.

2.3 Data analysis
Data were analyzed using SPSS 15.0 software.
For quantitative variables was performed Kolmogorov Smirnov Goodness to fit
test, evaluating whether the distribution of variables followed theoretical distributions.
It was verified by Levene´s test the existence of homoscedasticity (equal variances).
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Since the variables showed no adherence to normal and/or heteroscedasticity, we
used non-parametric test.
In comparison and magnitude of the difference among the groups, it was
performed the Mann-Whitney’s U test. In all tests was considered the significant
value of p<0.05 with a confidence of interval of 95%.

2.4 Ethical Issues
This study was submitted and approved by The Ethics Committee in Research
of São Paulo Federal University (CEP UNIFESP 1781/10).
All municipalities have provided written authorization to conduct the research.

3. RESULTS
After the application of the checklist, it was calculated the adequacy score of
GMP of each thematic block and the total adequacy score. Table 2 presents the
mean values of these scores.
The results showed that the units evaluated had a mean of 73.5% of the
appropriate items, below the cutoff of 75.0%. The same was not observed when
comparing schools with the day care centers, the first of which is shown below the
cutoff point (mean of 72.8% of total score) and the second above the cutoff point
(mean of 76.9% of total score).
Considering the mean value, the thematic blocks of higher adequacy were:
frequency of hand hygiene (92.4%), storage of non-food material (90.1%), food
storage (89.2%), water supply (83.2%). For the thematic blocks of lesser adequacy
were: pest control (3.4%), hand hygiene procedure (33.9%), food handlers (62.4%),
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food hygiene (65.4%).
What influenced the lower suitability of the block pest control was the fact that
all schools made use of pesticides annually or semiannually in their facilities,
however they did not perform remedial or preventive measures against pests, insects
and urban vectors. In many schools and day care centers were not observed the
proper used of screens in drains, windows and doors, as the current law regulates.
Despite the frequency of hand hygiene has showed to be more appropriate
(92.4%), the procedure was performed incorrectly. The thematic block hand hygiene
presented only adequacy of 33.9%. Food handlers used only water and soap to wash
their hands, instead of using an appropriate antiseptic performance, such as the use
of antiseptic soap or alcohol 70% (Brasil, 2006).

Table 2 – Mean percentage of total adequacy and thematic blocks of schools and
day care centers FNU in Baixada Santista, Brazil.
Percentage(%) of
total adequacy Percentage (%)
Schools and day Percentage (%) of adequacy care centers
of adequacy - day care
(n=59)
Schools (n=49) centers (n=10)
Thematic Block
74.8
74.6
75.8
Buildings and facilities
83.2
83.3
82.7
Water supply
77.1
75.8
83.3
Packaging waste
89.2
91.5
77.7
Food storage
90.1
88.0
100.0
Storage of non-food material
a
33.9
26.5
70.0a
Hand hygiene
92.4
91.8
95.0
Frequency of hand hygiene
65.4
66.3
61.3
Food hygiene
3.4
4.1
0.0
Pest control
b
74.6
72.1
86.2b
Environmental hygiene
62.4
65.9a
45.4a
Food handlers
73.5
72.8
76.9
Total adequacy
Letter “a” superscript indicates significative difference with p<0.01; letter “b” superscript indicates
significative difference with p<0.05 (Mann-Whitney´s U Test).
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Failure to carry out regular medical examination contributed negatively to the
proportion of adequacy of food handlers block. Of the 136 handlers interviewed
37.5% (n=51) had never performed medical examinations or realized more than one
year ago and 62.5% (n=85) had held it for less than one year. It was also noticed the
frequency of participation in GMP training by food handlers. Of a total of 136
handlers: 48.5% (n=66) have participated training less than six months, 22.8% (n=31)
have participated training less than one year, 13.2% (n=18) have participated more
than one year ago and 15.4% (n=21) have never attended any training.
Among the thematic blocks with the highest average percentage of adequacy,
is included the one which refers to food storage. This was adequate because most of
the schools have food supply next to FNU, in secluded area with ventilation and
lighting. Foods were stored on shelves, racks and pallets suitable for this purpose.
The non-food material such as cleaning material, disinfectants, school material and
others not used in the FNU, were not stored next to food in most of places studied.
Figure 1 shows the value of the percentage of total adequacy of each
evaluated FNU organized by municipality.
In comparison between primary schools and day care centers it was observed
that the FNU of day care centers presented higher adequacy in the blocks of hand
hygiene (p<0.01) and environmental hygiene (p<0.05), on the other hand the FNU of
schools presented higher adequacy in the block food handler (p<0.05). For the other
blocks it was not observed any statistically significant difference.
The same tests comparing the percentage of adequacy between schools and
day care centers were also performed considering the size of the educational
institution. Statistically significant difference was observed in the thematic block
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frequency of hand hygiene with 97.2% adequacy in small educational institutions and
88.3% in larger institutions (p=0.03). All other thematic blocks did not present any
significant difference.

LEGEND: THE CENTRAL RAY (DARKER) REPRESENTS INADEQUACY OF THE UNIT, THE PERIPHERAL
RAY (LIGHTER) REPRESENTS ADEQUACY. EACH NUMBER REPRESENTS A SCHOOL FOOD AND
NUTRITION UNIT EVALUATED AND EACH LETTER MEANS A MUNICIPALITY.

Figure 1 - Percentage of total adequacy per school food and nutrition unit and
municipality. Baixada Santista, Brazil, 2011
Table 3 shows the distribution of schools and day care centers according to
the classification of health risk.
The thematic block frequency of hand hygiene was the one with the largest
number of schools and day care centers in the classification “situation of very low
health risk”. The block with largest number of schools rated “situation of very high
health risk”, was pest control.
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According to the total adequacy, 37.3% (n=22) of FNU evaluated were
classified with low health risk and 62.7% (n=37) had average health risk. Due to
careful sampling, this data can be extrapolated to all school FNU in Baixada Santista,
Brazil, showing inadequacy of around 62%.

Table 3 - Distribution according to the classification of health risk from schools and
day care centers in Baixada Santista, Brazil, per thematic block and total adequacy.
Classificação

Thematic Block

1. Situation of 2. Situation of 3. Situation of 4. Situation of 5. Situation of
very high
high health regular health low health very low health
health risk
risk
risk
risk
risk

Buildings and facilities

N
1

%
1.7

N
4

%
6.8

n
16

%
27.1

n
34

%
57.6

n
4

%
6.8

Water supply

0

0.0

3

5.1

26

44.1

0

0.0

30

50.8

Packaging waste

2

3.4

8

13.5

15

25.4

13

22.0

21

35.6

Food storage

0

0.0

2

3.40

1

1.7

18

30.5

38

64.4

Storage of non-food material

0

0.0

13

22.0

0

0.0

0

0.0

46

78.0

Hand hygiene

39

66.1

0

0.0

0

0.0

0

0.0

20

33.9

Frequency of hand hygiene

2

3.4

2

3.40

8

13.6

0

0.0

47

79.7

Food hygiene

0

0.0

11

18.6

37

62.7

8

13.5

3

5.1

Pest control

57

96.6

0

0.0

0

0.0

0

0.0

2

3.4

Environmental hygiene

0

0.0

11

18.6

37

62.7

8

13.5

3

5.1

Food handlers

4

6.8

17

28.8

15

25.4

20

33.9

3

5.1

Total adequacy

0

0.0

0

0.0

37

62.7

22

37.3

0

0.0

4. DISCUSSION
It was identified that around 62% of school FNU evaluated were considered
inadequate. The thematic blocks with higher inadequacy were: hand hygiene, pest
control, food handlers and food hygiene. In a study of 235 schools in Salvador in
Brazil, 57% of school FNU were classified as unsatisfactory conditions (Cardoso et
al, 2010). Another study also conducted in 39 schools in Brazil, identified poor
compliance to GMP. Of the total 44% of the units studied were classified in category
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D (lower compliance to GMP) and 66% in category C (Costa, Gaban & Leal, 2002).
The total percentage of adequacy observed in Baixada Santista was similar to
other studies, showing that more than half of the units evaluated were inadequate or
unsatisfactory situation. It is noteworthy that there is no standardization among the
tools of analysis and scoring criteria for evaluating the FNU, making harder the
comparison of the results reported.
In the Figure 1 it was possible to observe poor compliance to GMP in certain
municipalities, such as municipality B, and good adequacy in municipality H. These
results reflect mainly the small investment made by some municipalities concerning
to school food. Lockis, Cruz, Walter, Faria, Granato, & Sant'Ana (2011), reported in
their study that the costs necessary to better match the schools FNU to GMP is
feasible, increasing by around 1.5% per month, the total cost, generating significant
improvements in the overall context of school meals in the municipalities.
Some factors were crucial for the poor compliance of some school FNU to
GMP, including inadequate hand hygiene. It was observed that in only 33.9% of FNU
visited, the hand hygiene procedure was performed correctly. Hand hygiene is the
key part of the work of food handlers. Studies have shown the presence of
Enterobacter spp., E. coli, Salmonella spp. and Yersinia spp. (Souza & Santos, 2009)
and S. aureus (Munhoz, Pinto & Biondi, 2008; Costa et al, 2002) in the hands of food
handlers who worked in Brazilian public schools. These data indicate that food
handlers in schools can be a vehicle to several types of pathogenic microorganisms.
Other studies that evaluated the hygienic-sanitary conditions in school meals
also identified failures on the hand hygiene procedures (Oliveira, Brazil & Taddei,
2008; Campos et al, 2009; Gallina, Simm & Fatel, 2008). Despite all the evidence

78

that shows the importance of proper procedure for hand hygiene, it is not done
properly in schools and day care centers visited, thus increasing the risk of foodborne
disease.
Hand hygiene is one of the topics most discussed in GMP training to food
handlers (Medeiros, Cavalli, Salay & Proença, 2011). Yet many failures are observed.
Two hypotheses may explain this result. 1) The intervention strategy used in general
training increases knowledge, but does not guarantee the effects of changing attitude
and practice as reported by Ehiri, McEwen & Morris, (1997) in their study. 2)
Handlers understand the need for hand hygiene, since in general, the frequency of
performing this procedure is adequate, but they do not give priority to do it correctly.
The second hypothesis seems the most likely for the present study, in which the
frequency of hand hygiene was adequate but the procedure used was inadequate.
Another issue related to this theme is the responsibilities given to the food
handlers. In small EI the frequency of hands hygiene was more appropriate. But the
food handlers of medium EI have more demand for labor, so they prioritize other
tasks and not the hygiene of hands, doing it incorrectly and with less frequency than
the handlers of small schools
It should be noticed that the educational institutions in Baixada Santista are
mostly small to medium schools. Comparison with large schools, serving more than
1500 students, may show differences not observed in this study. There were no other
studies that compare the adequacy of GMP in relation to the size of the school FNU.
Another important issue identified in this study was the inadequacy of pest
control. Brazilian laws provides that the use of pesticides or chemical control should
only be performed after all the control and mitigation measures are taken, and only if
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the FNU have problems with insect and/or mice infestation. It was noted, however,
that schools and day care centers perform chemical control on a regular basis,
regardless of the presence of pests and urban vectors in 96.6% of the units without
executing the control measures that the Brazilian RDC 216 legislation establishes
(Brasil,2004).
A document from Northwest Coalition for Alternatives to Pesticides cites that
children and adolescents have a biological vulnerability to chemicals used in the
pests extermination (Riley, 2000). The document also presents 98 cases of exposure
to pesticides in U.S. Schools, many of them leading students to death.
The United States General Accounting Office – GAO prepared a document on
the use of pesticides in schools (GAO, 1999). This document shows the weaknesses
of the United States in control and quantification of pesticides used in schools.
According to the GAO many cases of pesticides poisoning are underreported, mainly
due to similarity symptomatic with more common diseases like flu (irritation of eyes
and mucous membranes, headache, fever and dizziness).
Brazilian GMP laws converge to a reduction in pesticide use and adequacy of
the physical structure, however, studies by Cardoso et al (2010) and Lockis et al
(2011) also identified high frequency of pest control in schools. The authors, however,
consider these procedures as appropriate, and the overuse of pesticides used in pest
control can lead to short and long-health problems in students. Their use should be
controlled and they should follow the existing laws (Riley, 2000).
The thematic block food handlers also had shortcomings particularly with
regard to the participation in training in GMP. The Codex Alimentarius requires that all
who comes into direct or indirect contact with food must have a degree, training or
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any sort of education, understanding their responsability to ensure safe food for
consumption (Codex Alimentarius, 2003). Cardoso et al (2010) showed in their study
that 80.9% of food handlers in FNU schools did not participate in any GMP training.
In Baixada Santista it was observed that 61.5% were in this condition.
When schools and day care centers were compared, it was observed that the
day care centers FNU presented better adequacy in the block hand hygiene (p<0.01)
and environmental hygiene (p<0.05).The school FNU were better in the block food
handlers (p<0.01). The handlers of day care centers use, most often, anti-septic like
alcohol 70% or antibacterial soap for hand hygiene. In relation to environmental
hygiene the food handlers of day care centers more frequently sanitize their work
environmental, performing the appropriate sanitation procedure according to the
current legislation (Brazil, 2004). On the other hand, no one can say that such
procedures are derived exclusively from training in hygiene and food handling.
Significant difference was found in the thematic block food handlers, with better
adequacy in schools. The factor that influenced higher scores of schools compared
with day care centers was that 43.5% of food handlers of day care centers
participated in training in hygiene and food handling, compared to 77.7% of school
food handlers.
Thus, the hypothesis that the food handlers of day care centers receive more
training in good practices and greater monitoring by managers and coordinators is
weakened. The most likely hypothesis to fit the correct procedures for hygiene (hand
and environmental) by the food handlers of day care centers is that they probably are
more concerned about food safety for working with children in the age of greater
biological vulnerability. However, no studies were found that discuss this association.
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The GMP in educational institution in Baixada Santista presented adequacy in
the thematic blocks food storage and water supply. Yet, they are still far from the
application of HACCP model, as it is true in American schools (USDA, 2009). Basic
points of good practices, proper hand hygiene, is not yet happening in school feeding
preventing the application of HACCP.
A guide to FAO on the implementation of HACCP in small or developing local
shows strategies that would facilitate the implementation of HACCP in public schools
in Brazil. But the guide is clear in stating that without the implementation of PreRequirements Program, that involves the basic principles as: hygiene, pest control
and good personal practices, the HACCP will fail (FAO/WHO, 2006).
It was showed that municipal schools and day care centers attended by the
National School Feeding Program in Baixada Santista still need financial investments
and trained human resources to suit the good practices, so it is considered that the
school FNUs in Baixada Santista are still far from the implementation of HACCP.

5. CONCLUSION
It was observed that the food and nutrition units at public schools in Baixada
Santista have weaknesses in GMP, especially with regard to hand hygiene and pest
control. More than half of the schools units of food and nutrition, according to the
general classification, was considered inappropriate to Brazilian legislation laying
down rules for the hygienic-sanitary environment where food is prepared.
Changes are needed in municipal management of the National School
Feeding Program and practices of food handlers. Training models focused on theory
cannot be the best strategy for changing attitudes and practices of these handlers.
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Based in these results we concluded that the school FNU in Baixada Santista
need investments and mostly new intervention strategies to ensure the fullness of
good practices and thus make possible the implementation of HACCP system.
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ABSTRACT
The aim of this paper was to evaluate risk perception of foodborne disease by school
food handlers and principals. A structured questionnaire, designed to evaluate the
risk perception of foodborne disease, was applied in public school food and nutrition
units in nine cities in Brazil. It was found that school food handlers and school
principals had “average perceived risk” and there was no risk perception difference
between them. Statistically significant differences were verified between the “recent
*
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or frequently trained” group and “never or trained more than a year ago” group of
food handlers for three risk situations and overall risk score (p≤0.05). It was
concluded that training of the school food handlers can influence their understanding
of food risk more than their education level. Risk assessment should be used to
improve the training strategies. The legally mandated training is essential to
guarantee food safety knowledge for school food handlers.
Keywords: Food Safety, Food handling, Risk Assessment, School.
Practical applications
The paper presents the risk perception of foodborne disease in school’s food
handlers and principals of Brazilian National School Feeding Program. This program
attends all public basic education schools, totalizing 45,6 million of students in Brazil.
The school meal is an important component of student development. Considering
this, assess food safety and the risk perception of foodborne disease and optimistic
bias by school food handlers is necessary to guarantee adequate and safe meals. A
paper assessing the risk perception of school food handlers using a random stratified
sample had not been reported previously in the scientific literature. The
understanding of risk perception can lead to better planning of training strategies and
interventions
1. INTRODUCTION

Foodborne diseases are considered the major public health problem that has
been growing in all countries, even in developed ones. Governments from all over
the world are intensifying the efforts to improve food safety. The World Health
Organization reported that over 30% of the population of industrialized countries
suffers from foodborne diseases (WHO, 2007).
The Brazilian health ministry, responsible for health education and
surveillance, estimated 132.917 food poisoning cases in the last 10 years (Brasil,
2009a). However, due to the poor development of a full health surveillance system in
Brazil, many cases of foodborne diseases have not been reported, resulting in
insufficient data to analyze the magnitude of the problem.
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The United States General Accounting Office shows that, in ten years, 292 schoolrelated outbreaks were reported to the Center of Disease Control (CDC) with
approximately 16,000 individuals affected, mostly children (Dyckman, 2002). In
Brazil, 330 school-related outbreaks were reported in five years, almost the same
figure as the United States, but in half the time (Brasil, 2005). These data show that
Brazil has much to improve regarding food control initiatives in order to prevent food
poisoning, primarily in children.
The National School Feeding Program (NSFP) is one of the most important
Brazilian government programs developed to improve health and education which
caters for all public and some philanthropic schools. Its main objective is to
guarantee that all students at school receive free meals to supply their nutritional
needs, thus contributing to their growth and learning. The program also encourages
good food habits (Brasil, 2009b; Sturion et al. 2005). Established in 1955, the NSFP
served only 800.000 students throughout the country. Currently, it is one of the
biggest fund exchange programs in Brazil and caters for approximately 45.6 million
students from day care centers, elementary, ages seven to thirteen, and secondary
education, ages fourteen to seventeen typically (FNDE, 2010).
Brazil’s Good Manufacturing Practices (GMP) law does not specifically
address school kitchens, ruled by laws applied to industrial kitchens. It must be
considered that school kitchens are, generally, adapted rooms or similar to home
kitchens, resulting in great difficulty in following GMP laws (Oliveira, Brasil and
Taddei, 2008).
Schools meals can offer a huge risk of foodborne disease. The food handler’s
carelessness, high number of meal preparations and a lack of temperature control
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are some of the reasons (Richards et al, 1993; Oliveira et al, 2008). A US study
carried out in schools observed poor food handling practices, for example:
inadequate handling time, inappropriate hand washing, missing hair restraints, lack of
cold food temperature control and inadequate food temperature (Giampaoli, Cluskey
and Sneed, 2002).
Food safety is a very important aspect to be considered by all school
foodservice professionals especially directors and school principals. Both of these
must supervise the kitchen employees, improve areas when needed and provide
GMP training regarding their food safety knowledge. All these efforts may ensure
food safety (Youn and Sneed, 2003).
Risk perception acts as a guide for decisions about behavior and can be a
barrier between following or not a particular activity or procedure (Frewer, Shepherd
and Sparks, 1994). The perception of risk is related to knowledge (Frewer et al.
1994), so perhaps it can also be related to the GMP training, education level and
age.
Based on all the information reported herein, the purpose of this study was to
evaluate risk perception of foodborne disease by school food handlers and principals
in public school food and nutrition units in the Santos metropolitan area in Brazil.

2. MATERIALS AND METHODS
The study design was a cross-sectional evaluation. It occurred in Brazilian
public schools linked to the National School Feeding Program – NSFP. It was carried
out in nine cities in the state of São Paulo, Brazil: Santos, São Vicente, Cubatão,
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Praia Grande, Guarujá, Mongaguá, Peruíbe, Itanhaém and Bertioga. All these cities
are located in the metropolitan area of Santos.
The sample of schools participating in the study was calculated taking into
account a maximum sampling error of 10% and confidence interval of 95%. It was
stratified based on regions of cities considering the economic and structural
development and total number of schools. A random sample was selected using a
specific software. A total of 59 random schools from 314 were selected (Dean,
Sullivan and Soe, 2010).

2.1 Subjects and design

The study was conducted with food handlers and principals. The study was approved
by the Ethics Committee of the Federal University of São Paulo and all subjects
signed consent (CEP 1781/10).
A structured questionnaire was designed to evaluate the risk perception of foodborne
disease. The instrument was based on a questionnaire used by Frewer et al. (1994).
It contains seven questions about storage of food and personal-environmental-food
hygiene. Responses were given through a 10 cm structured scale anchored with the
descriptors of intensity ranging from "no risk" to "high risk".
The questions content was based on the five keys of safer food of the World
Health Organization – WHO: keep clean, buy safe raw materials keeping them
separated from cooked food, cook thoroughly, keep food at safe temperatures and
use safe water washing food right way (WHO, 2008). Personal data was also
included: age, scholarship, GMP training participation and frequency.
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According to the values of perceived risk, subjects were classified into three
different groups: low perceived risk (0.0 to 4.0), average perceived risk (4.1 to 7.0)
and high perceived risk (7.1 – 10.0) for each question. The overall risk score was
defined based on the sum of seven questions and the calculation of the mean.
The frequency of GMP training among the food handlers was verified and
categorized into four groups: “Trained in six months or less”, “Trained in a year or
less”, “Trained more than a year ago” and, “never trained”. To assess the relationship
between training and perceived risk, the training variable was dichotomized into:
“Recently or frequently trained - RFT” and “Never or trained more than a year ago NTMY”

2.2 Data analysis

The data was entered and analyzed using SPSS 15.0 for Windows, statistical
computer program. The answers were analyzed as a continuous variable. Mean,
standard deviation, minimal and maximum values were verified.
The Mann-Whitney U test was used to compare the values of perceived risk
among all evaluated groups. Non-parametric Spearman’s Rho test was used to verify
correlations. All p-values are two-sided and 5% level of significance was used.

3. RESULTS AND DISCUSSION

A total of 88 food handlers and 26 principals of 59 school participated in the
study. The average age of food handlers was 40.28 (± 9.75) and of school principals
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was 42.30 (± 5.83). A negative correlation was found between age and risk
perception. Younger food handlers demonstrate higher knowledge about the risk of
storing perishable foods in ambient temperature (r=-0.191 p=0.04) and offering
cooked meals two hours after preparation (r=-0.255 p=0.008), on the other hand
there was no relationship between perceived risk of other questions regarding the
age of the participants.
About the education level of food handlers: no one was illiterate, 17% had not
completed elementary school, 13.6% had completed elementary school only, 12.5%
had not completed secondary school, 39.8% had completed secondary school, 5.7%
had not completed higher education, 4.5% had completed higher education and 6.8%
did not answer. No relationship between the education level and foodborne disease
perceived risk was found. Perhaps the level of education exerts low influence on the
knowledge of safe food and its risks because food security is a specific content that
is barely seen in elementary and secondary education. Over the past two decades
there was a curricular change eliminating the discipline of home economy, which
included among other things, food safety. Since then, little attention has been given
to students about safe food-handling knowledge. Elementary and secondary
education are considered important periods for teaching food safety skills, since this
knowledge will be carried into adulthood (Byrd-Bredbenner, Abbot and Quick, 2010).
However, Sanlier, Cömert and Derlü-Özkaya (2010) found that Turkish hotel
food handlers who were university graduates had higher hygiene knowledge than
non-graduates. No study was found with school food handlers and the relationship
between educational level and food safety knowledge.
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No significant difference was found comparing the perceived risk for foodborne
disease between school food handlers and school principals (p>0.05) (table 1). The
first is responsible for preparing safe meals which include several food handling
activities. The school principal must supervise all school services, including the meal
preparation, so both of these roles must have knowledge about foodborne disease
and its risks. Therefore, the homogeneity of data found was expected.
The question about the risk of foodborne disease after eating meat that is not
completely cooked was considered by food handlers as the highest risk (81.8%). On
the other hand, school principals considered question 1 as the highest risk, which
inquired about the risk of food poisoning while perishable food is stored at room
temperature (80.8%) (Table 2). The Codex Alimentarius (2003) states that time and
temperature must be checked and the food characteristics must be taken into
account. The most common causes of foodborne diseases are inadequate time and
temperature - indispensable knowledge for all school food service professionals.
Table 1 – Perceived risk of foodborne disease mean values of school food handler and school principal.
Food Handler

Questions

Max

Mean (cm)

Min

7.85 ± 2.12 0.50 10.0

7.89 ± 2.52

1.00 9.60

7.44 ± 2.55 0.20 10.0

7.44 ± 2.01

3.40 10.00 0.39

5.73 ± 3.20 0.10 10.0

4.90 ± 3.00

0.40 10.00 0.39

4.52 ± 3.43 0.00 10.0

4.91 ± 3.49

0.00 10.00 0.58

7.96 ± 2.05 0.50 10.0

7.86 ± 1.65

4.10 10.00 0.31

7.06 ± 2.85 0.00 10.0

6.30 ± 3.15

0.00 10.00 0.19

7 - What is the risk of an ill worker poison the food?

7.88 ± 1.86 1.50 10.0

7.68 ± 2.46

0.40 9.40

0.95

Overall perceived risk

6.92 ± 1.59 2.23 10.0

6.71 ± 1.54

3.80 9.23

0.47

1 - What is the risk of foodborne disease by storing
perishable food (raw and/or cooked) at room
temperature?
2 - What is the risk of foodborne disease by storing
prepared food scraps?
3 - What is the risk of foodborne disease while
offering cooked meals ready after 2 hours?
4 - What is the risk of foodborne disease after eating
raw vegetables?
5 - What is the risk of foodborne disease after eating
meat that is not completely cooked?
6 - What is the risk of foodborne disease after eating
egg with soft egg white and yolk?

Mean (cm)

Min

School principal
Max

Sig
0.93
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A Brazilian study observed that 100% of 27 evaluated schools were within the
standards for meat cooking temperature, but with low temperature for its distribution
(Rosa et al. 2008). In the present study we observed that 81.8% of food handlers and
76.7% of school principals presented high perceived risk in the meat cooking
question but low-average perceived risk (55.7% and 76.7%, respectively) to offering
cooked meals prepared two hours previously (table 2). Food handlers do not
consider the time and temperature of the offered cooked meal as high risk, so
perhaps they do not perform this procedure properly.

Table 2 –Classification of subjects according to perceived risk of foodborne disease
Low
perceived
risk
“n’’ (%)

Food Handlers
Average
perceived
risk
“n’’ (%)

High
perceived
risk
“n’’ (%)

Low
perceived
risk
“n’’ (%)

School Principal
Average
High
perceived
perceived
risk
risk
“n’’ (%)
“n’’ (%)

1 - What is the risk of foodborne disease
by storing perishable food (raw and/or 5 (5.7%)
cooked) at room temperature?

17 (19.3%)

66 (75%)

2 (7.7%)

3 (11.5%)

21 (80.8%)

2 - What is the risk of foodborne disease
8 (9.1%)
by storing prepared food scraps?

20 (22.7%)

60 (68.2%)

2 (7.7%)

7 (26.9%)

17 (65.4%)

3 - What is the risk of foodborne disease
while offering cooked meals ready after 2 28 (31.8%)
hours?

21 (23.9%)

39 (44.3%)

9 (34.6%)

10 (38.5%)

7 (26.9%)

4 - What is the risk of foodborne disease 41 (46.6%)
after eating raw vegetables?

17 (19.3%)

30 (34.1%)

10 (38.5%)

7 (26.9%)

9 (34.6%)

10 (11.4%)

72 (81.8%)

0 (0%)

6 (23.1%)

20 (76.9%)

16 (18.2%)

57 (64.8%)

7 (26.9%)

4 (15.4%)

15 (57.7%)

7 - What is the risk of an ill worker poison 4 (6.7%)
the food?

14 (23.3%)

42 (70%)

3 (13.6%)

2 (9.1%)

17 (77.3%)

Overall perceived risk

40 (45.5%)

44 (50%)

1 (3.8%)

15 (57.7%)

10 (38.5%)

5 - What is the risk of foodborne disease
after eating meat that is not completely 6 (6.8%)
cooked?
6 - What is the risk of foodborne disease
after eating egg with soft egg white and 15 (17%)
yolk?

4 (4.5%)

Both school food handlers and principals showed the lowest perceived risk in
the question about the risk of foodborne disease after eating raw vegetables. A study
with university students demonstrated that 7.6% of them have no knowledge about
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the risk of eating raw or unclean vegetables (Sharif and Al-Malki, 2010). Raw and
non-peeled vegetables and fruit can be a vehicle for bacteria and parasites. Several
studies found eggs of parasites or pathogenic bacteria on vegetables (Abougrain et
al. 2010; Lin, Fernando and Wei, 1996; Daryani et al. 2008).
Half of school food handlers (50%), and more than half of school principals
(61.5%) perceived average or low risk in situations with potential risk for foodborne
disease (table 2). These data point to two hypotheses: the unfamiliarity of
respondents in relation to risk in situations that can lead to foodborne diseases or an
optimistic view in which the research subjects, particularly principals, think that the
chance of these diseases occurring in schools is remote. One of the most important
aspects of safe food handling is the food handlers’ knowledge about its risk,
conditions and GMP (Mortlock, Peter and Griffith, 1999). According to Codex
Alimentarius (2003) food handlers must have necessary knowledge and skills to
prevent foodborne disease. Supervisors, school principals, and the government must
promote ways to improve the knowledge and practices of food handlers at school
kitchens.
Table 3 presents the correlation coefficients of perceived risk among the
questions assessed. With the exception of the question about eating raw vegetables,
all other questions had significant positive correlation among them. Researched
subjects who identified a low risk of foodborne disease in a given situation also
identified it as low in other situations.
It is likely that the individuals who identified low risk in all risk situations believe
that foodborne diseases will rarely happen with themselves or with students who eat
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their meals. This effect is called “optimistic bias”, which in this case probably
originated from a cognitive error (Weinstein, 1989; Frewer et al, 1994).
Weinstein (1989) mentions that this type of optimistic bias can happen
because people use, as standard, a stereotype of high risk. Following common
sense, the places where foodborne diseases are most likely to happen are
cafeterias, restaurants, street vendors and others, supposedly places that do not take
the GMP rules into account. On the other hand the health surveillance system in
Brazil adduces that about half of the reported outbreaks were originally from homes,
contrary to common sense (Brasil, 2009). As for home, there is an idea foodborne
outbreaks do not happen at schools offering an illusory food safety and
invulnerability. Knox (2000) explains this effect as a tendency to view other people at
greater risk of danger (or riskier) than oneself. This reduces the perception of risk
and may affect the GMP and the food production chain. But optimistic bias is a
complex mechanism and this is a hypothesis that needs further investigation.
Of a total of 88 handlers: 48.8% (n=41) participated in training less than six
months before filling out the questionnaire, 22.6% (n=19) participated training less
than one year before, 21.4% (n=18) participated in training more than one year
before and 7.1% (n=6) never attended any training. Four food handlers did not inform
about their participation in training. Dichotomously, 71.4% (n=60) was classified in
the RFT group and 28.6% (n=24) in NTMY group. The GMP training plays a vital role
in improving food handlers knowledge to promote safe food hygiene practices
(Seaman & Eves, 2010). The Codex Alimentarius (2003) establishes that all
employees engaged in food operations that comes directly or indirectly into contact
with food, must be trained or instructed, to be aware of their responsibilities of
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protecting food from contamination.The RFT group perceived higher risk for
foodborne disease in questions 1, 3 and 6 (Table 4). It also presented higher overall
perceived risk than the NTMY group. These data show that GMP training can
promote a better understanding of the risks of manipulating food and encourage
changes in attitudes and practices combined with the knowledge. These findings
corroborate with other studies that demonstrated higher foodborne disease
knowledge and food safety practices on trained food handlers than the untrained
ones (Gomes-Neves, Cardoso, Araújo & Costa, 2011, Capunzo, Cavallo, Boccia,
Brunetti, Buonomo & Mazza, 2005). A systematic review also revealed that in several
studies the good practices training promoted attitudinal and behavioral changes
(Medeiros, Cavalli, Salay, & Proença 2011). However there is no certainty that a
Table 3 - Correlation coefficients between the perceived risk among the questions assessed
Question 1

c

Question 1

r=1

Question 2

r=0,463

c

Question 5

r=-0,006

r=0,498

c

r=0,180

r=0,522

r=0,463

r=0,456

r=1

r=0,521

r=0,283

c

r=0,366

r=0,456

r=0,521

r=1

r=0,168

r=0,395

Question 4

r=-0,006

r=0,180

r=0,168

r=1

r=0,187

Question 5

c

r=0,498

c

r=0,522

c

r=0,395

r=0,187

Question 6

r=0,283

c

r=0,366

c

r=0,266

b

r=0,220

b

r=0,558

c

r=0,472

b

r=0,271

r=0,271

a

r=0,095

c

r=0,626

r=0,560

r=1

r=0,325

r=0,220

r=0,626

c
c

r=0,560

c

r=0,472

a

a

r=0,558

c

r=0,266

r=1

Question 7

c

b

c

a

r=0,095

Question 6

c

Question 3

c

c

Question 4

c

c

Question 7
a

Question 2 Question 3

c
c

c
c

c

r=0,325

c

p<0,05; p<0,01; p<0,001

better understanding of the risk leads to better practice. Yet to understand risk
perception, knowledge, attitudes and practices of the food handler can facilitate
planning and focus of GMP training.

r=1
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Even though the Brazilian law, RDC 216, establishes that the food handler
must be periodically trained in food safety, this was not seen in this study, in which
28.57% of food handlers was never trained or trained more than a year ago (Brasil,
2004). Another Brazilian study, with school food handlers of one city, identified that
31% of them never received specific food safety training, and also 25% food handlers
cited that do not know about contamination ways of bacteria, parasites and virus
(Colombo, Oliveira and Silva, 2009).
One of the limitations of the study was not to check or to distinguish the
personal risk and risk to society. These data point to a broader understanding of the
perception of risk to foodborne disease. It was decided to assess the risk to the
students because of the collective character of school meals.

Table 4 – Perceived risk of foodborne disease values of school food handler grouped by training
participation
Recent or frequent
Trained - RFT (n= 60)

Questions
1 - What is the risk of foodborne disease
by storing perishable food (raw and/or
cooked) at room temperature?
2 - What is the risk of foodborne disease
by storing prepared food scraps?
3 - What is the risk of foodborne disease
while offering cooked meals ready after 2
hours?
4 - What is the risk of foodborne disease
after eating raw vegetables?
5 - What is the risk of foodborne disease
after eating meat that is not completely
cooked?
6 - What is the risk of foodborne disease
after eating egg with soft egg white and
yolk?
7 - What is the risk of an ill worker poison
the food?
Overall perceived risk
a

p ≤ 0,05

Mean (cm)

Never or trained more than
a year ago - NTMY (n=24)

Min

Max

Mean (cm)

Min

Max

Sig

8.06 ± 2.28

0.50

10.00

7.37 ± 1.64

4.10

9.30

0.006

7.63 ± 2.61

0.20

10.00

7.21 ± 2.41

0.70

9.40

0.11

6.36 ± 3.18

0.30

10.00

4.61 ± 2.72

0.10

9.50

0.01

4.42 ± 3.65

0.00

10.00

4.53 ± 2.99

0.00

9.90

0.86

8.06 ± 2.02

0.50

10.00

7.85 ± 1.96

1.20

9.80

0.47

7.46 ± 2.72

0.00

10.00

6.07 ± 3.12

0.50

9.40

0.04

8.05 ± 1.80

1.50

10.00

7.48 ± 2.06

2.10

9.90

0.18

7.15 ± 1.60

2.23

10.00

6.45 ± 1.47

3.81

8.86

0.05

a

a

a

a
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4. CONCLUSION
Our data suggest that periodical training of school food handlers is essential to
guarantee food safety knowledge, rather than their education level. The group of food
handlers that had been trained recently and frequently had a higher perception of risk
in various aspects of foodborne disease, compared with the group of food handlers
who have never received training or who had been trained more than a year before
the study.
This research evaluated aspects that have been given little attention until now.
The National School Feeding Program and school food handlers are not often
subjects of scientific studies, even though they have a responsibility to all students of
public schools in Brazil. It was verified that school food handlers perceived average
risk of foodborne disease. This data emphasizes the importance of initiatives to
promote attitudinal changes in hygienic practices of school food handlers, avoiding
risks. School food handlers are responsible for the production of large numbers of
meals. Therefore they must keep updated and know the risks of improper handling of
food.
Periodical training is a good strategy to promote food safe knowledge, maybe
reduce the optimistic bias, but it cannot alone guarantee a safe practice. If school
food handlers know the risks involved in food handling, the training that considers
only the enhancement of knowledge may not be sufficiently effective in changing
their practice. However, other studies should be carried out to check the relationship
between risk perception and attitudes-practice.
The risk assessment and the practice-attitude understanding should be used
to improve the training strategy for school food handlers. Considering school
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students as a group at risk of foodborne disease, the results of this study can
significantly contribute to the strengthening of public policies for food security in
Brazil.
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3 DISCUSSÃO
O presente estudo apresenta três artigos que discutem as BPs na
alimentação escolar, considerando estrutura física e práticas, além de apresentar a
percepção de risco dos manipuladores e diretores dessas escolas. Entre os
resultados foram apresentadas as fragilidades do programa em relação às BPs
relacionando-as com implicações e suas possíveis resoluções.
Reconhecer as BPs como ferramenta de qualidade, no contexto do PNAE,
auxilia todos os atores envolvidos nesse cenário na tomada de decisões, além de
estimular o estudo científico nessa área em expansão.
O primeiro artigo intitulado “As Boas Práticas de manipulação de
alimentos e qualidade microbiológica na alimentação escolar: uma revisão
sistemática” apresenta uma coletânea de trabalhos selecionados de forma
sistemática sobre aspectos de Boas Práticas de manipulação e qualidade
microbiológica na alimentação escolar.
Foi possível observar os artigos referentes a esse assunto foram escritos
principalmente por autores brasileiros e sobre o programa de alimentação escolar do
Brasil. Acredita-se que isso ocorra pela dimensão e extensão do PNAE e pelo fato
de ser considerado como modelo no campo da alimentação escolar em nível
mundial (ORGANIZATION OF AMERICAN STATES, 2008). Ainda assim, esse
programa não está isento de falhas, como observado neste artigo de revisão, devido
a presença de microrganismos patogênicos nas refeições e inadequação à
legislação sanitária. Dentre as inadequações constatadas podemos destacar, em
relação:
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- Ao manipulador: falha no procedimento de higiene de mãos;
- À estrutura física: falta de telas de proteção;
- À gestão: utilização de controle químico contra vetores e pragas urbanas
antes de executar as medidas preventivas;
Este mesmo artigo apresenta um mapa conceitual (Figura 1 – capítulo 1)
relacionando essas fragilidades. Propõe-se dessa forma a consolidação da tríade
das BPs na alimentação escolar: manipulador, estrutura física e gestão, mostrando
que as falhas se inter-relacionam, se cruzam e se alimentam.
Tal proposta é apresentada com o objetivo de permitir que os responsáveis
identifiquem as não conformidades e determinem as prioridades, propondo planos
de ações que envolvam a tríade e não apenas a falha específica, ou seja, as ações
devem ser generalizadas.
O artigo apresentado no segundo capítulo intitulado: “Evaluation of Good
Manufacturing Practices in school food service in Baixada Santista - Brazil: Are
we distant of HACCP system?” entra em consonância com o observado no artigo
de revisão. As não conformidades identificadas nos nove municípios que compõe a
Baixada Santista – São Paulo referem-se principalmente à higiene inadequada de
mãos e ao uso de produtos químicos para controle integrado de pragas e vetores
urbanos antes da execução de medidas preventivas, além de outras inadequações.
No tocante à higiene de mãos, os resultados demonstraram que embora o
procedimento apresentou-se inadequado, a frequência da técnica foi adequada. O
motivo da inadequação apreendeu a não utilização de soluções antissépticas pela
sua falta ou pela não utilização dessas, alegando motivos particulares. Essa
segunda hipótese, possivelmente se relaciona com o fenômeno ilusão de controle
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discutido no capítulo III. Acredita-se que o manipulador identifique a manipulação
como de baixo risco para DTAs por lavar as mãos (com água e sabonete)
considerando-a como suficiente para garantir a segurança na manipulação.
Outro fator importante desse segundo artigo é o cálculo amostral e critério de
seleção de escolas. Tal procedimento garantiu com maior acurácia a determinação
dos pontos conformes e não-conformes das BPs nas UANs de creches e escolas
atendidas pelo PNAE. Além disso, o artigo trouxe à luz da discussão outros pontos
inéditos, não identificados no levantamento da literatura realizado, tais como: as
diferenças entre escolas e creches (higiene de mãos, higiene ambiental e
manipuladores), comparação entre instituições de ensino de pequeno, médio e
grande porte, uso constante de produtos químicos contra vetores e pragas urbanas
antes de executar as medidas preventivas; abrangência geográfica incluindo todos
os municípios da Baixada Santista; e identificação dos pré-requisitos necessários
para implantação do sistema de APPCC. Este é um sistema, que diferente das Boas
Práticas, pode garantir a qualidade e sanidade da refeição produzida (FAO/WHO,
2006). Sua aplicação no PNAE possibilitaria ao Brasil atingir outro patamar como um
"modelo" de programa no que se refere à qualidade da alimentação escolar.
Entretanto, como observado, o programa necessita de investimentos
financeiros e de pesquisas em nível local para correção das inadequações
observadas, e implantação do PPR e APPCC.
Ainda assim, o PNAE é um dos programas que fornece indicadores para o
SISAN. Contudo, o atual indicador se refere apenas à presença da potabilidade da
água e do saneamento básico nas escolas (BRASIL, 2009c). Os estudos
apresentados no capítulo I e II desta dissertação discutem variáveis que poderiam se
transformar em indicadores para a SAN como, por exemplo, a própria classificação
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geral das UANs escolares avaliadas por meio da lista de verificação. A proposição
deste indicador torna-se viável considerando o PNAE como uma das maiores
políticas de SAN do país e, considerando que a avaliação e o monitoramento das
BPs é uma atividade obrigatória do nutricionista da alimentação escolar (CFN, 2010).
Para que isso seja possível, o desenvolvimento de um instrumento padrão
para avaliação das BPs e a publicação que contemple seus requisitos mínimos para
as BPs no ambiente escolar, permitirá sua execução.
O terceiro e último capítulo apresenta o artigo intitulado “Perceived risk for
foodborne disease by school food handlers and principal: The influence of
frequent training” que propõe a verificação da percepção de risco dos
manipuladores

de

alimento

(responsáveis

diretos)

e

diretores

de

escola

(responsáveis indiretos) entendendo que as inadequações observadas no capítulo I
e II possuem uma lógica não pautada apenas na falta ou quantidade insuficiente de
formações em BPs. As formações teóricas incrementam o conhecimento e são
fundamentais no contexto da manipulação de alimentos. Porém, o modelo utilizado
parece não ser o único caminho para mudança de prática, principalmente por não
considerar as atitudes e percepções do manipulador como base no planejamento.
Este artigo possibilitou verificar a associação entre a percepção de risco com
as variáveis idade, escolaridade e participação em formações.
Foi observado que os entrevistados identificam o risco como baixo ou regular
em situações potenciais para DTAs. Não foram observadas diferenças significativas
entre os manipuladores de alimentos e diretores de escola. A percepção também
não se associou com a idade ou escolaridade de ambos.
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Foi observado que normalmente quando um entrevistado considerava uma
questão como sendo de baixo risco, as outras também eram igualmente
consideradas. O mesmo ocorreu quando o entrevistado considerava o risco como
sendo alto. A única exceção se deu para a questão relacionada ao consumo de
vegetais crus.
Identificar baixo risco em diversas situações pode se associar ao viés otimista
baseado em erro cognitivo, conforme explicado no capítulo III. No Brasil, não foram
encontradas publicações que estudaram viés otimista, mecanismo complexo, de
origem em crenças irracionais de ordem psicológica. O viés otimista pode, talvez, ser
um dos mecanismos causais das baixas adequações às BPs no que se refere ao
manipulador tanto no contexto escolar como em outros os serviços de alimentação.
O estudo apresentou também que manipuladores que participaram recente ou
frequentemente de formações em BPs (originalmente chamados de treinamento no
artigo) possuem maior percepção de risco do que os demais. Portanto, formações
que priorizem apenas o incremento do conhecimento podem ser limitadas uma vez
que os manipuladores já identificam os procedimentos de risco. Logo são
necessárias estratégias complementares e holísticas para provocar e concretizar
mudanças de atitude e comportamento.
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4 CONCLUSÃO

O caminho percorrido neste estudo permitiu identificar alguns aspectos que
merecem um olhar mais atento no que se refere aos antigos problemas observados
na alimentação escolar, bem como possíveis generalizações para as discussões
aqui apontadas. Os vários fragmentos demonstraram claramente que as discussões
em relação às BPs na alimentação escolar não se finalizam com esse estudo, mas
sim devem incentivar pesquisas que avaliem estratégias de formação, viés otimista,
consolidação do programa de pré-requisitos para o APPCC, entre outros tópicos
discutidos.
Nesse sentido, pode-se afirmar que a tríade das BPs no cenário da
alimentação escolar apresentou-se como emblemática por contribuir para a
consolidação da SAN, e para o fortalecimento e concretização dos princípios do
PNAE.
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ABSTRACT

Introduction: One of the most important nutrition public policies of the federal
government is the NSFP (National School Feeding Program). Food and Nutrition
Units (FNU) from schools and daycare centers can offer great risk of foodborne
disease, due the lack of care in procedures that avoid microorganism growth in food.
Objective: The aim of this study was to evaluate the hygienic and sanitary conditions
from Food and Nutrition Units from public schools and day care centers supplied by
National School Feeding Program. Methods: First was conducted a systematic
review to verify the characteristics of published researchs about good manufacturing
practices in school kitchens. It was evaluated 59 random schools FNU of nine
Baixada Santista cities. A tested and adapted check-list was used to assess the
units. The questions were scored based on the health risk according to Resolution
SS-196. Schools and daycare centers have been classified into five risk situations
based on their score. A structured questionnaire was designed to evaluate the risk
perception of foodborne disease of 84 school food handlers and 24 schools
principals. This questionnaire was based on the five keys of safer food of World
Health Organization. Results: in the systematic review, it was possible to observe
that the non-compliance referred to: hand hygiene, uniformization, use of protection
screens on windows, doors and plumb drains, use of chemical control against urban
pests and vectors and lack of utensils and materials. These non-conformances are
related to the good manufacturing practices triad: physical structure, handler and
management. It was observed that 62% of FNU was inadequate. The thematic
blocks with the most inadequacy was: hand hygiene, pest control, food handlers and
food hygiene. When was compared schools and daycare centers, it was verified that
on the daycare centers the hand hygiene (p<0,01) and environmental hygiene
(p<0,05) is more adequate than schools, even with school food handlers participating
with more frequency in good practices training (p<0,05). In relation to the perception
of risk, has been possible to identify which food handlers who received training for
Good Manufacturing Practices had increased risk perception of foodborne disease in
relation to non-trained, independent of age and scholarship (p<0,05). The risk
perception of respondents was low or regular on 50% of food handlers and 61.5%
school principals. It was also identified the phenomenon known as optimistic bias, in
which the handlers believe they are immune to negative events. Conclusion: The
thematic blocks with most inadequacy was those who offer great risk for proliferation
and survival of microorganisms, pointing the high probability of the presence of
hazard in food handled at these schools. New strategies of trainings for food
handlers must be studied. The use of training that priorize the knowledge
enhancement many times can not reflect on changes on attitudes and practices.

Keywords: Scholar feeding; Food Hygiene; Foodborne; Risk Assessment.
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APÊNDICE A
CONTROLE DE QUALIDADE
(Poderão ser marcadas mais de uma opção de resposta)
EDIFÍCIOS E INSTALAÇÕES DA ÁREA DE PREPARO DE ALIMENTOS
1. A área externa da cozinha está livre de:
( 2 ) objetos em desuso ( 8 ) animais ( 8 ) insetos ( 8 ) roedores ( 4 ) lixo
2. O piso da cozinha é:
( 1 ) lavável ( 1 ) nivelado ( 1 ) de fácil limpeza ( 1 ) inclinado para o ralo
3. No piso, o(s) ralo(s) ou canaleta (s):
( 2 ) possui(em) sistema fechamento que impeça a entrada de roedores e insetos
( 2 ) possui(em) tela que impeça a entrada de roedores e insetos
( 0 ) não possui(em) nenhuma proteção que impeça a entrada de roedores e insetos
( 2 ) não tem ralos ou canaletas
4. As paredes da cozinha estão livres de:
( 1 ) bolor ( 1 ) umidade ( 1 ) descascamento
5. Os forros/tetos estão livres de:
( 1 ) infiltração ( 1 ) goteiras ( 1 )umidade ( 1 ) bolor
( 2 ) abertura que possibilite a entrada de insetos e/ou roedores
6. A cozinha tem:
( 4 ) janelas e portas com telas de proteção
( 2 ) apenas as janelas com telas de proteção
( 2 ) apenas as portas com telas de proteção
( 0 ) janelas e portas sem telas de proteção
ABASTECIMENTO DE ÁGUA
7. O tipo de água recebida/consumida pela Instituição é de:
( 8 ) Rede pública ( 0 ) Poço artesiano ( 0 ) Cacimba/cisterna/poço
( 0 ) Fonte/ Rio/Igarapé/Riacho/Córrego
8. A caixa/reservatório d'água é limpa(o) em um período:
( 8 ) menor de 6 meses ( 8 ) a cada 6 meses ( 4 )entre 7 a 12 meses
( 2 ) acima de 12 meses (1 vez ao ano) ( 0 ) não é realizada
( 0 ) não tem reservatório
LIXO
9.O lixo é colocado:
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( 2 ) em recipiente próprio para lixo com saco plástico e com tampa
( 0 ) em recipiente próprio para lixo com saco plástico e sem tampa
( 1 ) em recipiente próprio para lixo sem saco plástico e com tampa
( 0 ) em recipiente próprio para lixo sem saco plástico e sem tampa
( 0 ) apenas em saco plástico
( 0 ) outros
10,O recipiente onde é colocado o lixo é:
( 1 ) lavado com água ( 1 ) lavado com água e sabão
( 2 ) lavado com água e sabão e desinfetado
( 0 ) não é feita a limpeza
11.A limpeza do recipiente onde é colocado o lixo é feita:
( 2 ) diariamente ( 0 ) de 2 a 4 vezes por semana ( 0 ) semanalmente
( 0 ) quinzenalmente
ÁREA DE ARMAZENAMENTO DE ALIMENTOS
12.Os alimentos não perecíveis (por exemplo: arroz, feijão, farinhas, biscoito, bolacha,
óleo e outros) são armazenados no(a):
( 1 ) cozinha ( 0 ) depósito distante da cozinha
( 1 ) depósito junto à cozinha ( 0 ) sala de aula
( 0 ) sala do(a) diretor(a) ( 0 ) casa do(a) diretor(a) ( 0 ) casa da merendeira ( 0 ) casa do(a)
professor(a)
( 0 ) Outro local. Qual? __________ (campo para descrever).
13.O local de armazenamento dos não perecíveis é:
( 1 ) iluminado ( 1 ) ventilado ( 1 ) fechado ( 0 ) aberto
14.Os alimentos não perecíveis são guardados em:
( 1 ) prateleiras ( 1 ) estrados ( 1 ) estantes ( 0 ) caixas no chão
( 0 ) mesas/cadeiras ( 0 ) diretamente no chão ( 0 ) armários improvisados
15.Os alimentos perecíveis são armazenados em:
( 8 ) geladeira doméstica ( 8 ) freezer doméstico: horizontal ou vertical
( 8 ) câmaras para refrigerados ( 8 ) câmaras para congelados
( 0 ) temperatura ambiente
ÁREA DE ARMAZENAMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA
16.Os materiais de limpeza são armazenados:
( 4 ) em local separado dos alimentos
( 0 ) em local junto aos alimentos
( 0 ) parte em local separado dos alimentos e parte junto aos alimentos
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ÁREA DE ARMAZENAMENTO DE MATERIAIS ESCOLARES
17.Os materiais escolares, como: livros, papel, material de expediente, mobiliário são
armazenados:
( 4 ) em local separado dos alimentos
( 0 ) em local junto aos alimentos
EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS
18.Os equipamentos existentes na cozinha que estão em condição de uso na escola
são (NÂO PONTUA):
( ) Fogão industrial ( ) Fogão doméstico ( ) Fogão à lenha
( ) Geladeira doméstica ( ) Geladeira doméstica com congelador
( ) Forno ( ) Freezer ( ) Filtro ( ) Liquidificador ( ) Balança
( ) Câmara para refrigerados ( ) Câmara para congelados
( ) Outros Qual? __________ (campo para descrever).
19.Os utensílios de cozinha que estão em condição de uso na escola são:
( ) Caneco ( ) Copo ( ) Prato ( ) Tigela ( ) Colher ( ) Garfo
MANIPULADORES
20.Número total de pessoas que trabalham na manipulação dos alimentos: (

)

Manipulador 1:
Nome do manipulador de alimentos: ________________
Cargo/função:

______________

(merendeira,

auxiliar

de

serviços

gerais,

pais,

gerais,

pais,

professor/diretor, outro funcionário da escola, outro membro da comunidade).
21.Participou de algum treinamento para manipulação de alimentos:
( 4 ) há seis meses ( 2 ) há um ano ( 1 ) há mais que um ano
( 0 ) nunca participou
22.Realizou algum controle de saúde (exames médicos):
( 4 ) há seis meses ( 4 ) há um ano ( 0 ) há mais que um ano
( 0 ) nunca realizou
Manipulador 2:
Nome do manipulador de alimentos: ________________
Cargo/função:

______________

(merendeira,

auxiliar

de

serviços

professor/diretor, outro funcionário da escola, outro membro da comunidade).
Participou de algum treinamento para manipulação de alimentos:
( 4 ) há seis meses ( 2 ) há um ano ( 1 ) há mais que um ano
( 0 ) nunca participou
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Realizou algum controle de saúde (exames médicos):
( 4 ) há seis meses ( 4 ) há um ano ( 0 ) há mais que um ano
( 0 ) nunca realizou
Manipulador 3:
Nome do manipulador de alimentos: ________________
Cargo/função:

______________

(merendeira,

auxiliar

de

serviços

professor/diretor, outro funcionário da escola, outro membro da comunidade).
Participou de algum treinamento para manipulação de alimentos:
( 4 ) há seis meses ( 2 ) há um ano ( 1 ) há mais que um ano
( 0 ) nunca participou
Realizou algum controle de saúde (exames médicos):
( 4 ) há seis meses ( 4 ) há um ano ( 0 ) há mais que um ano
( 0 ) nunca realizou
23.Os cabelos dos manipuladores de alimentos são protegidos por:
( 2 ) Touca descartável ( 1 ) Rede ( 1 ) Boné ( 1 ) Lenço
( 1 ) Apenas preso ( 0 ) não protegidos
HIGIENIZAÇÃO DAS MÃOS
24.Para a lavagem das mãos é utilizado:
( 0 ) Água parada ( 4 ) Água corrente
25.Quando responder a de cima abrir a seqüência abaixo:
( 4 ) Água e sabão ( 8 ) Água, sabão e álcool
( 8 ) Água e sabonete bactericida
( 8 ) Água, sabonete bactericida e álcool
( 0 ) Água, sabão, outro produto. Qual? _______ (campo para descrever)
26.O manipulador de alimentos lava as mãos:
( 8 ) Antes de iniciar o trabalho ( 8 ) Toda vez que muda de atividade
( 8 ) Após usar o banheiro ( 8 ) Após mexer no lixo
( 0 ) Em outra situação Qual? _______ (campo para descrever)
HIGIENIZAÇÃO DOS ALIMENTOS
27.Os alimentos preparados são protegidos por:
( 1 ) pano de prato limpo ( 2 ) filme plástico próprio para alimentos
( 2 ) papel próprio para alimentos ( 2 ) recipientes fechados
( 0 ) não são protegidos
28.As sobras de alimentos preparados são:
( 0 ) guardadas em cima do fogão ( 2 ) guardadas na geladeira

gerais,

pais,
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( 0 ) guardadas dentro do forno ( 0 ) guardadas em cima de um balcão/mesa de apoio
( 0 ) guardadas debaixo da pia ( 1 ) jogadas fora ( 4 ) não há sobras de alimentos
preparados
( 0 ) dado para animais ( 0 ) doado para outras pessoas
( 0 ) outro local. Qual? _______ (campo para descrever)
29.Os utensílios utilizados na manipulação de alimentos crus e cozidos são:
( 0 ) não são lavados entre a manipulação dos alimentos crus e cozidos
( 4 ) lavados entre a manipulação dos alimentos crus e cozidos
( 8 ) lavados e desinfetados entre a manipulação nos alimentos crus e cozidos
30.Os alimentos cozidos são servidos:
( 8 ) até meia hora depois de prontos ( 8 ) até uma hora depois de prontos
( 8 ) até duas horas depois de prontos ( 0 ) mais de duas horas depois de prontos
31.Enquanto os alimentos cozidos e prontos aguardam para serem servidos eles
ficam:
( 8 ) No banho-maria ( 8 ) No balcão térmico
( 8 ) Na geladeira ( 0 ) Nas panelas em temperatura ambiente
( 0 ) Outro utensílio em temperatura ambiente
32.Para lavagem das frutas e hortaliças é utilizado: (só perguntará se aparecer no
cardápio frutas e hortaliças).
( 0 ) Água parada ( 4 ) Água corrente ( 8 ) Água corrente e cloro
( 0 ) Água corrente e outro produto. Qual? __________ (campo para descrever).
( 0 ) Não são lavadas
33.Ao preparar carne bovina, frango ou peixe ou outra carne que faça parte do hábito
alimentar dos alunos, ela estará cozida quando:
( 8 ) o centro da carne esteja completamente cozido
( 0 ) achar que a carne está pronta para servir
( 8 ) até a cor da carne ficar cinza
34.No preparo de ovos fritos ou cozidos, estes são servidos:
( 8 ) com a gema dura ( 0 ) com a clara dura e a gema mole ( 0 ) com a clara e a gema
moles
35.São preparados alimentos onde os ovos permanecem crus:
( 0 ) Maionese ( 0 ) Creme ( 0 ) Doces diversos ( 0 ) Tortas
( 0 ) Mousse ( 8 ) Não são preparados alimentos onde os ovos permanecem crus
HIGIENIZAÇÃO AMBIENTAL
36.As mesas ou bancadas de trabalho da cozinha são lavadas:
( 4 ) diariamente ( 0 ) 2 a 4 vezes por semana ( 0 ) semanalmente
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( 0 ) quinzenalmente ( 0 ) mensalmente
37.Para lavagem das mesas ou bancadas de trabalho da cozinha é utilizado:
( 0 ) Água ( 2 ) Água e sabão ( 4 ) Água, sabão e cloro
( 0 ) Água, sabão e outro produto. Qual? _______ (campo para descrever)
( 0 ) Outro produto. Qual? _______ (campo para descrever)
38.O piso da cozinha é lavado: (só disponibilizar esta alternativa se for respondido
que o piso é lavável)
( 4 ) diariamente ( 0 ) 2 a 4 vezes por semana ( 0 ) semanalmente
( 0 ) quinzenalmente ( 0 ) mensalmente
39.Para lavagem do piso é utilizado:
( 0 ) Água ( 2 ) Água e sabão ( 4 ) Água, sabão e cloro
( 0 ) Água, sabão e outro produto. Qual? _______ (campo para descrever)
( 0 ) Outro produto. Qual? _______ (campo para descrever)
CONTROLE DE PRAGAS (INSETOS E ROEDORES)
40.O controle de pragas é realizado por funcionários:
( 8 ) de um serviço especializado ( 0 ) da escola ( 0 ) não é realizado
41.Responsabilidade pela solicitação do controle de pragas – NÃO PONTUA:
( ) Escola ( ) Entidade Executor
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APÊNDICE B
Indique na escala o grau de risco para as seguintes situações, assinalando um X na
linha indicada.
1) Qual é o risco de intoxicação alimentar ao armazenar os alimentos perecíveis (cru e/ou
cozido) a temperatura ambiente?
nenhum

muito grande

2) Qual é o risco de intoxicação alimentar ao guardar sobras de alimentos preparados?
nenhum

muito grande

3) Qual é o risco de intoxicação alimentar ao servir os alimentos cozidos mais de 2 horas
depois de prontos?
nenhum

muito grande

4) Qual é o risco de intoxicação alimentar ao comer verduras cruas?
nenhum

muito grande

5) Qual é o risco de intoxicação alimentar ao comer carne que não esteja completamente
cozida?
nenhum

muito grande

6) Qual é o risco de intoxicação alimentar ao comer ovos com a clara e/ou a gema mole?
nenhum

muito grande

7) Qual é o risco de um funcionário doente contaminar os alimentos?
nenhum

muito grande

Nome:_________________________________Idade:____________Data:
___/___/_____
Sexo: ( ) F ( ) M
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Grau escolaridade:
( ) Ensino fundamental incompleto
( ) Ensino fundamental completo
( ) Ensino médio incompleto
( ) Ensino médio completo
( ) Superior incompleto
( ) Superior completo
( ) Pós graduação

Escola:________________________________Função:___________
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APÊNDICE C
TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO A SER APLICADO JUNTO ÀS MERENDEIRAS

Você está sendo convidado (a) a participar, como voluntário, da pesquisa: “Controle de
Qualidade nas Unidades Produtoras de Refeições das escolas de educação infantil da Baixada
Santista – São Paulo - Brasil”, no caso de você aceitar em fazer parte do estudo, por favor, assine ao
final deste documento, que possui duas vias. Uma delas é sua e a outra do pesquisador responsável.
Sua recusa não trará nenhum prejuízo em sua relação com o pesquisador (a) e/ou com a Instituição.
Você receberá uma cópia deste termo que consta o telefone e endereço do pesquisador
principal, para esclarecimentos de dúvidas sobre o projeto e sobre sua participação.
Abaixo estão descritas as informações referentes à pesquisa.
Controle de Qualidade nas Unidades Produtoras de Refeições das escolas de educação
infantil da Baixada Santista – São Paulo - Brasil
Esta pesquisa é um estudo que tem como objetivos avaliar o controle de qualidade das
refeições escolares produzidas em escolas de educação infantil nos municípios da Baixada Santista,
e dentre os objetivos específicos, avaliar a percepção dos manipuladores de alimentos sobre os
riscos de insegurança alimentar.
Para avaliar a percepção de risco você, manipulador de alimentos, responderá um
questionário, indicando em uma escala, o grau de risco para diferentes situações no consumo e
manipulação de alimentos, como exemplos: consumir verduras cruas; realizar apenas a etapa de
lavagem na cozinha, nos utensílios e nas mãos; utilizar alimentos fora do prazo de validade, tanto,
perecíveis como não-perecíveis; deixar os alimentos à temperatura ambiente antes de serem
servidas.
Os dados colhidos serão utilizados única e exclusivamente para os objetivos propostos no
estudo. As informações são de caráter confidencial, sendo que estas poderão ser publicadas em
congressos e revistas científicas, resguardando-se a identificação dos participantes da pesquisa.
Sua participação no estudo é voluntária e, mesmo que inicialmente haja o aceite em
colaborar, poderá desistir a qualquer momento.
Cabe esclarecer que sua identidade será preservada e que esta pesquisa não lhe implicará
em desconfortos, riscos e qualquer despesa.
Em qualquer etapa do estudo, você terá livre acesso a todas as informações coletadas e ao
profissional responsável pela pesquisa para esclarecimento de eventuais dúvidas.
O principal pesquisador é o mestrando Diogo Thimoteo da Cunha sob a orientação das
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professoras Veridiana Vera de Rosso e Elke Stedefeldt, que pode ser encontrada no endereço: Av.
Ana Costa, nº 95, Vila Mathias – Santos - SP; nos telefones: 13 3221 8058 / 13 3221 9206; e no email: veridiana.rosso@unifesp.br ; elke_nutri@hotmail.com.
Caso haja alguma consideração ou dúvida relacionada à ética desta pesquisa, poderá entrar
em contato com o Comitê de Ética em Pesquisa da UNIFESP – Rua Botucatu, 572, 1ºandar, cjt 14,
São Paulo–SP. Telefone: 5571-1062, FAX: 5539-7162, E-mail: cepunifesp@epm.br
TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO
Fui suficientemente esclarecido(a) a respeito da Pesquisa: “Controle de Qualidade nas
Unidades Produtoras de Refeições das escolas de educação infantil da Baixada Santista – São Paulo
- Brasil” por meio das informações que li ou que foram lidas para mim, descrevendo o estudo.
Ficaram claros para mim quais são os propósitos da pesquisa, os procedimentos a serem realizados
e seus desconfortos e riscos, as garantias de confidencialidade, e de esclarecimentos permanentes.
Ficou claro também que minha participação é isenta de qualquer despesa.
Concordo voluntariamente em participar deste estudo, e poderei retirar o meu consentimento
a qualquer momento, antes ou durante o mesmo, sem penalidades, prejuízo ou perda de qualquer
benefício que eu possa ter adquirido com esta pesquisa.

______

Data

/

/

Data

/

/

Assinatura do voluntário

______
Assinatura da testemunha

(No caso de participante analfabeto, semi-analfabeto ou portador de deficiência auditiva ou
visual).
(Somente para o responsável do projeto):
Declaro que obtive de forma apropriada e voluntária o Consentimento Livre e Esclarecido
deste voluntário para a participação neste estudo.

________________________________
Assinatura do responsável pela pesquisa

Data

/

/
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APÊNDICE D
Prova do artigo aceito para publicação no Journal of Food Safety

126

127

128

129

130

131

