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1 INTRODUÇÃO 

O Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE tem por objetivo 

fornecer aos escolares uma alimentação balanceada e assim, promover o estado 

nutricional adequado. Essa premissa vai ao encontro dos Objetivos de 

Desenvolvimento do Milênio (ODM) no sentido de erradicar a fome e a miséria, 

garantir a educação de qualidade para todos, bem como a qualidade de vida e a 

sustentabilidade ambiental (FRANCISCO et al, 2012).  

Em função da importância dos ODM e do seu impacto positivo, a ONU ao 

estabelecer as metas aos países, publicou em 2015 os 17 Objetivos de 

Desenvolvimento Sustentável (ODS). Estes objetivos foram construídos sobre o 

legado dos ODM e concluirão o que estes não conseguiram alcançar. Os ODS 

buscam concretizar os direitos humanos de todos, são integrados e indivisíveis, 

e equilibram as três dimensões do desenvolvimento sustentável: a econômica, a 

social e a ambiental (ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS, 2015). 

Os objetivo 2 e 4 da ODS, compreendem: acabar com a fome, alcançar a 

segurança alimentar e melhoria da nutrição, promover a agricultura sustentável, 

assegurar a educação inclusiva e equitativa e de qualidade e, promover 

oportunidades de aprendizagem ao longo da vida para todos, dialogam 

diretamente com quatro princípios do PNAE, como: 1. O direito humano à 

alimentação adequada, visando garantir a segurança alimentar e nutricional dos 

alunos; 2. A universalidade do atendimento da alimentação escolar gratuita, a 

qual consiste na atenção aos alunos matriculados na rede pública de educação 

básica; 3. A equidade, que compreende o direito constitucional à alimentação 

escolar, com vistas à garantia do acesso ao alimento de forma igualitária e; 4. O 

respeito aos hábitos alimentares, considerados como tais, as práticas 

tradicionais que fazem parte da cultura e da preferência alimentar local 

saudáveis. 

No início de 2016, a gerência da CODAE optou por substituir o instrumento 

de avaliação das boas práticas de manipulação por uma nova lista de verificação 

baseada no conceito de risco sanitário, desenvolvida para o ambiente escolar, 

elaborada e validada por Stedefeldt et al. (2013), na qual são atribuídos pesos 

aos itens de avaliação, segundo o risco e a vulnerabilidade da população 
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atendida. Esta decisão marcou um novo olhar à segurança dos alimentos nas 

Unidades Parceiras. 

Fazer parte de um programa de grande impacto social permite promover e 

fomentar a discussão sobre a importância das práticas educativas 

transformadoras na formação do Gestor/Presidente dos Institutos Parceiros da 

Secretaria Municipal da Educação (SME).  

A falta de formação sobre risco sanitário do gestor, que tem participação 

decisória em vários processos na escola, trouxe-me inquietações. Considero que 

o princípio para se chegar às mudanças necessárias é a realização de práticas 

formativas eficazes para esses atores sociais envolvidos na gestão da 

alimentação escolar, a fim de mitigar o risco sanitário. 

2 OBJETIVO 

Apresentar os resultados da pesquisa: “PRÁTICAS FORMATIVAS E 

RISCO SANITÁRIO NA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR” e ressaltar a importância 

de práticas formativas como estratégias de redução do Risco Sanitário, para 

CODAE, dar continuidade ao processo dessas práticas para os gestores 

responsáveis pelos Institutos Parceiros de SME. 

3 DESENVOLVIMENTO 

A pesquisa foi realizada na Diretoria Regional de Educação (DRE) situada 

na zona noroeste do Município, com 134 CEI que receberam visitas dos 

nutricionistas no ano de 2016 e 2017. A pesquisa realizada utilizou o banco de 

dados da CODAE sobre o Risco Sanitário e seus dados primários foram obtidos 

a partir da aplicação de questionários nas formações com os Institutos Parceiros. 

 As etapas que compuseram a coleta de dados estão apresentadas no 

Quadro 1. 
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Quadro 1 – Etapas da coleta de dados da pesquisa. 

 
ETAPA 

1 

Análise do banco 
de dados da lista 
de verificação – 

2016 

Cálculo do risco sanitário de cada UANE, agrupadas por 
cada Instituição Parceira no período do 2º semestre de 

2016. 

ETAPA 
2 

Elaboração do 
relatório sobre risco 

sanitário 

Relatório sobre risco sanitário composto pelos seguintes 
dados: 

Identificação do Instituto Parceiro; situação de risco 
sanitário por unidade escolar e por blocos temáticos; 
classificação do risco sanitário das UANE Parceiras; 
representação gráfica da posição da unidade escolar 

em relação a todas as unidades; variáveis avaliadas por 
blocos temáticos. 

ETAPA 
3 
 

Prática formativa 
com os gestores 

responsáveis pelos 
Institutos Parceiros 

(2017) 

Prática formativa pautada em um plano de aula e 
vivenciada em quatro momentos: 

- 1º Momento: Preenchimento de questionário para 
traçar o perfil dos gestores (idade, sexo, escolaridade, 

formação e tempo de exercício profissional) e identificar 
seu entendimento sobre DTA, segurança dos alimentos 

e risco sanitário. 
- 2º Momento: Apresentação dos conceitos de DTA, 
segurança dos alimentos e risco sanitário, realizada 

pela pesquisadora. 
- 3º Momento: Entrega do relatório de risco sanitário 

para cada uma das Instituições Parceiras. 
- 4º Momento: Novo preenchimento do mesmo 

questionário sobre entendimento sobre DTA, segurança 
dos alimentos e risco sanitário para avaliar se os 

conceitos foram compreendidos. 
- 5º Momento: Avaliação pelos gestores sobre o tema 
discutido: risco sanitário e segurança dos alimentos. 

ETAPA 
4 

Análise do banco 
de dados da lista 
de verificação – 

2017 

Cálculo do risco sanitário de cada UANE, agrupadas por 
cada Instituição Parceira no período do 2º semestre de 
2017 com elaboração do relatório sobre risco sanitário. 

ETAPA 
5 

Prática formativa 
com os gestores 

responsáveis pelos 
Institutos Parceiros 

(2018) 

Prática formativa pautada em um plano de aula e 
vivenciada em três momentos: 

- 1º Momento: Preenchimento de um questionário 
sobre as mudanças realizadas em suas UANE para 
minimizar o risco sanitário após a primeira prática 

formativa  
- 2º Momento: Devolutiva aos gestores sobre o 

entendimento dos conceitos de DTA, segurança dos 
alimentos e risco sanitário antes e depois da primeira 

prática formativa e a discussão conjunta das 
avaliações de risco sanitário em 2016 e 2017 das 

UANE. 
- 3º Momento: Entrega do relatório de risco sanitário 

para cada uma das Instituições Parceiras com o 
comparativo de 2016 e 2017. 

- 4º Momento: Avaliação pelos gestores sobre a prática 
formativa. 

 

Os dados qualitativos foram analisados por meio da análise de conteúdo 

segundo Bardin (2011) que a define como um conjunto de técnicas de análise 

das comunicações, podendo ser uma análise tanto dos “significados” como dos 
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“significantes”. Para o autor, a análise temática é transversal, ou seja, recorta o 

conjunto das entrevistas por meio de uma grade de categorias projetada em seus 

conteúdos. 

4 RESULTADOS ENCONTRADOS DA PESQUISA 

Foram convidados todos os gestores dos Institutos Parceiros (n=92), 

sendo que 14 (15%) faltaram na primeira prática formativa. No primeiro momento 

com os gestores foi aplicado um questionário dividido em três temas: DTA, 

Segurança dos alimentos e Risco Sanitário e foi designado um espaço para que 

o gestor escrevesse seu entendimento dos conceitos sobre os temas citados, 

antes e após a explanação.  

4.1 Entendimento sobre DTA 

Foi apresentado o conceito de Doenças Transmitidas por Alimentos- DTA 

embasados nas definições de Brasil (2005), Oliveira et al. (2010), WHO (2015) 

como sendo o termo aplicado a uma síndrome constituída mais frequentemente 

de anorexia, náuseas, vômitos e/ ou diarreia causadas pela ingestão de 

alimentos ou água cuja contaminação pode ser de origem química ou 

microbiológica, desde que configurada uma fonte comum e com sintomas 

similares entre os indivíduos, cujo desdobramento pode evoluir para risco de 

morte prematura como: insuficiência renal e hepática, distúrbios cerebrais e 

neurais, paralisia e cânceres.  

Assim, as Categorias que emergiram do tema DTA foram: 

✓ Causador de DTA trouxe as percepções sobre o entendimento 

conceitual de quais são os principais veiculadores das DTA. A 

análise das falas permitiu identificar que os gestores têm uma 

familiaridade com o conceito antes mesmo de o assunto ser 

abordado; 

✓  Caracterização das DTA trouxe as percepções dos gestores 

quanto aos sinais e sintomas da DTA. Antes da prática formativa o 

entendimento de DTA era caracterizado por uma ideia generalista 

e após a explanação do assunto, os gestores ampliaram a lista de 

doenças, como: paralisias e câncer, sendo que o principal sintoma: 

a diarreia; 
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✓ Fatores causais das DTA apresenta os principais fatores que 

podem contribuir para a ocorrência dos surtos e que foram 

abordados antes e após a prática formativa. 

4.2 Entendimento sobre Segurança dos Alimentos 

O conceito apresentado sobre segurança dos alimentos refere-se aos 

alimentos seguros ou à inocuidade dos alimentos. Um alimento livre de perigos 

físicos, biológicos e químicos que possam causar algum risco à saúde do 

indivíduo (CONSELHO NACIONAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR E 

NUTRICIONAL, 2007). A análise das narrativas descortinou as seguintes 

Categorias: 

✓ Apropriação sobre o conhecimento de boas práticas de 

manipulação que indica a preocupação dos gestores em relação 

à manipulação adequada dos alimentos para torná-lo seguro; 

✓ Aproximação do conceito de segurança dos alimentos que 

revela o entendimento por parte dos gestores, aproximando-os ao 

conceito de segurança dos alimentos. 

4.3 Entendimento sobre Risco Sanitário  

Foi apresentado o conceito de Risco Sanitário que considera, além da 

avaliação das evidências objetivas de prejuízos à saúde resultantes da 

exposição aos perigos, o cenário social, econômico e político em que ele ocorre 

(ANVISA, 2015; SILVA; LANA, 2014). As Categorias que emergiram deste tema 

foram: 

✓ Responsabilidade pela gestão de risco destaca que antes e 

após a prática formativa, o gestor assume a sua responsabilidade 

pelas boas práticas, entretanto, após a prática formativa, as falas 

se direcionam-se para o planejamento de ações e investimento no 

espaço do CEI para minimizar o risco sanitário; 

✓ Fatores causais de DTA emergiram de falas repetitivas e 

predominantes nos três conceitos abordados, demonstrando 

limitação no entendimento e conhecimento superficial;  

✓ Aproximação do Conceito de Risco Sanitário demonstra que 

antes da prática formativa, os gestores entendiam o risco sanitário 
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como medidas de controle e, após se aproximam do conceito 

utilizando palavras-chave como: perigo, efeito adverso e cenário 

social, político e econômico. 

A avaliação dos gestores em relação aos temas discutidos no primeiro 

momento apontou que 90,2% dos declararam que a prática formativa contribuirá 

para sua prática no trabalho e, 94% ressalta que os temas serão relevantes para 

o desenvolvimento de seu trabalho nas escolas. Esses resultados revelam 

interesse dos gestores e que gostariam que os assuntos apontados fossem 

aprofundados em encontros futuros. 

4.3 Grau de risco sanitário das UANE: 2016 e 2017 

 

 A Tabela 1 apresenta os resultados das avaliações do grau de risco 

sanitário das Unidades de Alimentação e Nutrição Escolar de 2016 e 2017. 

 

Tabela 1 - Distribuição conjunta das avaliações de risco sanitário em 2016 e 

2017 das Unidades de Alimentação e Nutrição Escolar, São Paulo, SP. 

 
 2017  

2016 Total   Muito baixo Baixo Regular Alto p* 

Muito baixo 19 8 10 1 0 0,041 

Baixo 50 13 20 16 1  

Regular 47 12 15 25 5  

Alto 8 1 1 3 3  

Total 134 34 46 45 9  

*Nível descritivo: p<0,05 

A partir dos dados da Tabela 1 é possível comparar os graus de risco 

sanitário avaliados nos anos de 2016 e 2017, com diferença significativa (p<0,05) 

entre os anos estudados. Das 19 escolas que possuíam grau muito baixo em 

2016, oito (42,1%) permaneceram nessa condição no ano após a primeira visita, 

10 (52,6%) passaram ao grau de risco baixo e nenhuma delas para grau alto. 

Entre as 50 que apresentavam grau baixo na primeira visita, 20 (40%) assim 

permaneceram, enquanto 13 (26%) passaram para muito baixo e uma escola 

apresentou uma mudança marcante, grau alto, sendo que o gestor não participou 

da prática formativa. Dentre as 47 escolas que em 2016 apresentavam grau 
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regular, 27 (47,4%) passaram para baixo e muito baixo e apenas 8,8% (5 

escolas) passou para o grau alto. Por fim, pode-se destacar que cinco das oito 

unidades que apresentavam grau alto no primeiro ano de visita (62,5%), 

obtiveram melhores resultados no ano seguinte, havendo uma que alcançou o 

grau muito baixo.  

Portanto, a partir dos dados apresentados na Tabela 1, 34% das UANE 

apresentaram melhora em sua avaliação de risco sanitário. Estes dados 

demonstram a importância da prática formativa e supervisão continuada para a 

melhoria do funcionamento das UANE, ou seja, é fundamental que gestores e 

manipuladores entendam a importância da produção de alimentos de boa 

qualidade e seguros (OLIVEIRA, 2008).  

  Os gestores que participaram da primeira prática formativa (n=75) foram 

convidados a responder um questionário apontando as principais mudanças 

realizadas nas UANE de acordo com o risco sanitário, a aplicação da verba 

recebida pela prefeitura e a autorreflexão quanto aos conceitos de Risco 

Sanitário, DTA e Segurança dos Alimentos e sua prática, após a primeira prática 

formativa. 
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Quadro 2- Principais mudanças realizadas pelos gestores nas Unidades de 

Alimentação e Nutrição Escolar com a verba municipal para minimizar o risco 

sanitário em cada bloco temático da lista de verificação após a primeira prática 

formativa. 

Bloco temático da 
lista de verificação 

Mudanças realizadas 

Condições estruturais 

Troca e colocação de proteção nas lâmpadas 
Troca do piso 
Instalação de pia exclusiva para higienização das mãos 
Construção do lactário 
Pintura das portas com cores claras e revestimento das paredes do 
refeitório com azulejos 

Estruturas externas 
Reforma da área de acondicionamento de resíduos 
Revestimento das paredes da lixeira externa  
Construção de local apropriado para o gás 

Controle integrado de 
pragas 

Troca de rodapé das portas da cozinha 
Colocação de ralo na lixeira 
Colocação de tela milimétrica nas janelas e portas da cozinha 

Produtos e materiais 
de higienização 

Compra de produtos para higienização aprovados pelo Ministério da 
Saúde 

Higiene e condições 
de saúde do 
manipulador 

Reposição de uniformes e equipamentos de proteção individual 
 

Aquisição, 
recebimento e 

armazenamento 

Compra de estrados plásticos para a área de recebimento dos 
alimentos 
Compra de equipamentos de refrigeração para armazenar os 
alimentos 
Compra de termômetro digital 

Pré-preparo / preparo 
Compra de luvas descartáveis 
Compra de produto para higienização dos alimentos 
Compra de luvas de malha de aço e de luvas térmicas 

Cozinha / lactário / 
despensa / refeitório 

Troca de filtro de água da cozinha 
Compra de panelas, utensílios apropriados para as crianças, balcão 
térmico  

Distribuição 
Compra de carro em inox para lactário  
Compra de pratos de vidro para o uso das crianças nas refeições  

Controle de qualidade 
 

Compra de insumos para coleta das amostras 

Documentação 
Higienização do reservatório de água 
Troca do reservatório de água de amianto por de plástico 
Realização dos exames médicos das funcionárias 

 

Por meio da consolidação dos conceitos de DTA, segurança dos 

alimentos e risco sanitário apresentado nas práticas formativas, os gestores 

tornaram-se mais esclarecidos para aplicar de forma adequada a verba 

disponibilizada pela SME, visando melhorias na infraestrutura, melhor 

apropriação dos ambientes do CEI e adequação das boas práticas elencadas 

pelos nutricionistas supervisores da CODAE. 

As categorias Maneiras para mitigar o risco sanitário, A reflexão da 

prática reverberando na saúde e Necessidade de educação 
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permanente/continuada com todos que emergiram pela análise de conteúdo 

relevam a importância de se conhecer a legislação além da manipulação de um 

alimento seguro, pois o gestor responsável pelo gerenciamento de uma UANE 

multiplica informações aos seus colaboradores e, assim, minimiza o risco 

sanitário e promove a segurança dos alimentos. 

Demonstram também que a aproximação dos gestores ao contexto da 

Vigilância Sanitária tornou-o um facilitador no entendimento da legislação nas 

práticas de manipulação dos alimentos, pois os saberes compartilhados pelos 

gestores com sua equipe reforçam a sua importância para a obtenção do 

alimento seguro a partir da motivação dos manipuladores às práticas seguras, 

agregando valores a sua equipe.  

Essas categorias indicam a necessidade que os gestores têm de se 

atualizar sobre os assuntos relacionados às boas práticas de manipulação dos 

alimentos e segurança dos alimentos, adquirir novos conhecimentos para 

minimizar os riscos sanitários em seus CEI. 

 Descortina-se a partir das três categorias apresentadas o que defende 

Dorigon e Romanowski (2008) baseados na argumentação de Schön. Os 

autores referem que Schön argumenta que, a partir da observação das práticas 

profissionais, a conversa reflexiva que ocorre durante a ação junto com outros 

participantes ou colegas é o centro da reflexão sobre a prática, e que essas 

conversas reflexivas podem contribuir para tomada de decisões, compreensão 

e troca de conhecimento e experiências. A reflexão surge associada ao modo 

como se lida com os problemas da prática, à possibilidade da incerteza, estando 

aberta a novas hipóteses, dando forma a esses problemas e descobrindo novos 

caminhos, chegando então às soluções. 

Foi possível observar a evolução das unidades escolares em relação ao 

grau de risco sanitário entre 2016 e 2017, segundo a participação do gestor nas 

práticas formativas aplicadas durante esse período. Sendo que, 35% das 

unidades que apresentaram melhoria no quadro sanitário em 2017, 35% dos 

gestores participaram de forma integral nas práticas formativas, 31% de forma 

parcial e 29% estiveram ausentes. Entre as UANE que mantiveram seu grau de 

risco sanitário (40%), 41% dos gestores participaram de forma integral nas 

práticas formativas, 42% parcial e 29% foram ausentes, e por fim, o grupo de 

unidades (25%) que apresentou uma maior quantidade de gestores ausentes 
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(42%), houve uma piora em relação ao grau de risco sanitário em 2017. Assim, 

nota-se indicações de uma associação do grau de risco com a forma de 

participação na prática formativa. 

A participação dos gestores em práticas formativas sugere o primeiro passo 

para a multiplicação de conhecimentos na realização de práticas seguras na 

manipulação de alimentos, sendo que o entendimento dos conceitos de DTA, 

segurança dos alimentos e risco é importante para as mudanças de práticas 

incorretas. A participação e a autorreflexão do gestor nas práticas formativas 

despertam a consciência de sua responsabilidade na saúde dos escolares. 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 Durante as práticas formativas, foi notória a importância da explanação 

dos temas: DTA, Segurança dos Alimentos e Risco Sanitário, pois a partir dos 

resultados, percebeu-se que alguns conceitos já eram conhecidos pelos 

gestores, mesmo que de forma generalista. A partir das práticas formativas os 

conhecimentos puderam ser consolidados, e os assuntos considerados novos, 

foram apreendidos, facilitando assim, sua atuação junto aos manipuladores de 

alimentos em suas UANE. Depois das práticas formativas, os gestores citaram 

a importância da adoção de medidas de controle, visto que podem resultar em 

prejuízos graves para os alunos em relação a sua saúde, sendo capaz de levar 

até a morte. 

 Foi evidente a melhora no grau de risco sanitário, a prática formativa 

promoveu mudanças na prática do profissional. Dessa forma os gestores se 

tornam mais preparados para atuar adequadamente nas UANE.  

6 RECOMENDAÇÃO 

Como nutricionista da CODAE que realizou a prática formativa em uma 

das 13 diretorias existentes, recomendo que essa prática formativa seja 

realizada nas demais Diretorias de Ensino de SME para minimizar o risco 

sanitário das UANE Parceiras.  
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