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RESUMO 

 

Esse estudo tem por objetivo verificar se o conhecimento, os preditores 

comportamentais e a percepção de risco e seus fenômenos associados dos 

manipuladores de alimentos influenciam os indicadores higiênico-sanitários em 

escolas privadas. Trata de uma pesquisa exploratória, transversal e quantitativa 

realizada em 24 escolas privadas localizadas no estado de São Paulo, onde foram 

aplicados questionários com questões fechadas a 34 manipuladores de alimentos.  

Foram avaliados os indicadores higiênicos e sanitários: risco sanitário, adequação à 

legislação sanitária e análises microbiológicas de mãos e superfícies de manipulação 

e variáveis relacionadas à percepção de risco e aos fenômenos associados: viés 

otimista e locus de controle e aos preditores comportamentais: intenção, atitude, 

norma subjetiva e controle do comportamento percebido segundo a Teoria do 

Comportamento Planejado (TCP). Para análise dos dados foi utilizada a distribuição 

percentual das respostas dos instrumentos de coleta de dados e testes estatísticos 

para estudar a correlação entre as variáveis de interesse. Dos indivíduos participantes 

do estudo 88% eram do sexo feminino e 85% possuia ensino médio completo ou 

incompleto. Em relação à capacitação 97% participou de capacitação sendo 82% há 

menos de 12 meses. Quando avaliado o conhecimento a respeito da higiene das mãos 

61,8% não possui conhecimentos suficientes sobre a frequência e 44,1% a respeito 

do procedimento, embora na prática observada 82,4% realiza o procedimento de 

forma adequada. O indicador sanitário de mãos apresentou alteração em 20,1% dos 

indivíduos sendo o microrganismo mais prevalente o Staphylococcus aureus. A 

intenção de higienizar as mãos foi observada em 94,1% porém em relação à atitude 

47,1% considera higienizar as mãos como indiferente e não foi observada correlação 

entre os preditores da TCP. Quanto a percepção de risco observada foi alta (média 

8,2) com tendência ao viés otimista (p=0,02) quando comparado o próprio 

manipulador aos manipuladores de outras escolas. Foi encontrada diferença 

significante (p=0,004) da percepção de risco entre os indivíduos com locus de controle 

neutro e interno em relação a desinfecção de hortifrutis. Já o risco sanitário foi 

identificado como regular em 66,7% da amostra e baixo 33,3% sem relação com o 

indicador sanitário (análise microbiológica de placas de corte). O indicador higiênico e 

sanitário apresentou condições higiênicas insatisfatórias em 54,2% da amostra. Na 



 
 

 
 

avaliação das boas práticas o conhecimento foi identificado com maior percentual de 

acertos (81,3%) dos indivíduos com locus de controle interno. A presença do viés 

otimista assume importante papel à medida que aponta para a necessidade de 

formação baseada em TCP a fim de garantir atitudes dos manipuladores não só 

motivadas pela pressão social mas pela percepção do risco para as DTAs. É possível 

observar também que predomina o locus de controle interno e um elevado percentual 

de conhecimento que também podem estar relacionados à redução dos 

comportamentos de risco e do entendimento da responsabilidade dos manipuladores 

na redução do risco de DTAs. Tais achados podem ser resultado da capacitação 

constante, mas não apenas, uma vez que sabemos que o conhecimento não é 

suficiente para garantir mudanças de comportamento, mas que a forma de gestão da 

segurança dos alimentos e a presença de responsável técnico frequente no local 

podem ser fatores que contribuam positivamente. 

 

Palavras chave: alimentação escolar; doenças transmitidas por alimentos; boas 

práticas de manipulação; medição de risco; comportamento. 
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APRESENTAÇÃO 

 

 

 

Esse projeto tem como eixo central a Educação Permanente no âmbito dos 

manipuladores de alimentos que atuam dentro de escolas. As inquietações que 

motivaram esse projeto surgiram da observação de dez anos atuando como 

nutricionista e seis anos como técnica em nutrição, maior parte deste tempo em 

escolas públicas e privadas, onde se percebe a dificuldade de implementação das 

boas práticas de manipulação e sua adesão por parte dos que são responsáveis pelo 

preparo das refeições. 

A existência do manual de boas práticas e procedimentos operacionais 

padronizados, indispensáveis segundo a legislação sanitária, não parece ser a 

garantia da aplicação das boas práticas na produção de alimentos. O mesmo observa-

se em relação aos treinamentos e capacitações que, embora melhorem o 

conhecimento, na maioria das vezes não modificam práticas. 

Ao longo de minha trajetória profissional e a partir da literatura científica percebi 

que a sensibilização dos manipuladores de alimentos em relação ao risco de doenças 

transmitidas por alimentos pode contribuir sensivelmente para a transformação dos 

conhecimentos em práticas, o que despertou maior necessidade de aprimoramento 

das práticas formativas junto a esses profissionais. 

No ano de 2000 concluí o curso técnico em Nutrição e, neste ano, já estava 

inserida na alimentação escolar, no Departamento de Suprimento Escolar da 

Secretaria Estadual de Educação de São Paulo. Em 2001 iniciei os estudos no curso 

superior em Nutrição e, durante o período de graduação, atuei também em empresas 

que realizavam a terceirização do serviço de alimentação escolar e restaurante 

comercial, voltada ao controle higiênico sanitário. Ao término da graduação em 2006 

iniciei meu trabalho de assessoria voltado às pequenas empresas (pequenas 

indústrias de alimentos, restaurantes, buffets e escolas privadas), onde permaneço 

até hoje, sendo meu principal foco de trabalho as escolas privadas. 

Realizei em 2009 especialização em Adolescência para Equipes 

Multidisciplinares pela Universidade Federal de São Paulo - Unifesp com o objetivo de 

aprimorar os conhecimentos para atuação junto às crianças e adolescentes.  
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Sempre procurei também participar de eventos, grupos técnicos e cursos 

voltados à higiene e segurança dos alimentos, mas sentia que faltava algo neste 

trabalho, na abordagem junto aos responsáveis pelo preparo das refeições. Foi neste 

momento que vislumbrei a possibilidade de desenvolver pesquisa nessa atividade por 

meio do mestrado profissional.  

Tenho como objetivo do mestrado profissional poder compreender, sob 

diversas óticas, qual o risco sanitário na produção de refeições escolares e sua 

relação com percepções, comportamentos e práticas de manipuladores de alimentos 

para, desta forma, fornecer subsídios para elaboração de propostas formativas mais 

eficazes em boas práticas de manipulação e, consequentemente, na redução do risco 

de doenças transmitidas por alimentos nesse ambiente. 

 



3 
 

1. INTRODUÇÃO  

  

 

Atualmente há no Brasil mais de 8,5 milhões de matrículas na educação infantil, 

das quais 27,7% estão na rede privada (MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO, 2018) e, 

segundo dados da Secretaria de Estado da Educação o estado de São Paulo conta 

com cerca de 10.202 escolas particulares (SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO 

ESTADO DE SÃO PAULO, 2015). Esses dados demonstram a importância das 

escolas de educação infantil na rede privada de ensino dentro do cenário educacional.  

Das matriculas na educação infantil do Brasil, tanto na esfera pública quanto 

na privada, cerca de 30% corresponde a matrículas em período integral e, este 

percentual é ainda maior quando isolamos apenas os dados das creches, chegando 

a 57,9% (MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO, 2018). E, embora não existam dados sobre 

o número de alunos de escolas particulares que permanecem em período integral ou 

parcial e que realizem refeições na escola, sabe-se que é uma demanda atual e 

frequente, principalmente nos centros urbanos, uma vez que a participação das 

famílias no mercado de trabalho, que faz com que crianças passem um maior tempo 

na escola e consequentemente, realizem além de lanches intermediários, grandes 

refeições no ambiente escolar. 

Na cidade de São Paulo a Portaria nº 2619/2011 – SMS-G considera o 

ambiente escolar como um Serviço de Alimentação e serve como base legal para 

aplicação das Boas Práticas de Manipulação de Alimentos e ainda, contempla, entre 

outros, a necessidade de capacitação dos indivíduos envolvidos no processo de 

manipulação:  

 

“15.37. Os estabelecimentos devem possuir programa de capacitação 
para todos os envolvidos diretamente e indiretamente na manipulação 
de alimentos segundo as Boas Práticas de Manipulação e 
Procedimentos Operacionais Padronizados. Este deve ser compatível 
com a complexidade das tarefas identificadas no processo produtivo. 
15.38. Os manipuladores de alimentos devem ser supervisionados 
rotineiramente e capacitados periodicamente em higiene pessoal, em 
manipulação higiênica dos alimentos e em doenças veiculadas por 
alimentos. A capacitação deve ser comprovada mediante 
documentação”. (SÃO PAULO, 2011)  

 

Da mesma forma as legislações nos âmbitos federal e do estado de São Paulo 

abordam a necessidade de capacitação dos manipuladores de alimentos (BRASIL, 

2004; SÃO PAULO, 2013).  
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O risco de doenças transmitidas por alimentos – DTA, por meio da 

contaminação dos alimentos, nas creches e escolas públicas é maior devido ao seu 

preparo com muita antecedência reforçado por condições de higiene inadequadas no 

preparo e distribuição dos alimentos e não cumprimento da legislação sanitária 

(OLIVEIRA; BRASIL; TADDEI, 2008; ALMEIDA et al., 2014). Outros fatores 

relacionados são a estrutura física por vezes inadequada ou insuficiente para a 

produção de refeições (DA CUNHA; STEDEFELDT; DE ROSSO, 2012a), a 

capacitação deficiente ou inexistente dos manipuladores de alimentos (CARDOSO et 

al., 2010b) e a clientela atendida, visto que crianças são mais susceptíveis ao 

acometimento por DTA (ZOLLAR, 2014, p. 493). Crianças menores de cinco anos 

representam 40% dos casos de DTA e 18% das mortes causadas por diarreia em 

países em desenvolvimento (WHO, 2015). 

No Brasil  entre os anos de 2000 e 2017, dos surtos notificados, 8,6% ocorreram 

em escolas e creches (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2018). Deve-se considerar que os 

surtos de DTA são subnotificados o que dificulta a interpretação de maneira mais 

precisa do quadro atual em relação às DTA e que a frequência relativa é um fato. 

Na epidemiologia das DTA, tem sido bem caracterizado o papel-chave dos 

manipuladores de alimentos na disseminação de patógenos. Dada a relevância 

dessas pessoas para a produção de alimentos seguros, princípios de higiene pessoal 

e de alimentos devem ser continuamente lembrados e monitorados, sendo essencial 

a realização de atividades de capacitação (CARDOSO et al, 2010b). 

Ações visando a redução dos riscos de DTA incluem, como estratégia, a 

capacitação técnica dos indivíduos, com o objetivo de padronizar procedimentos 

operacionais e informá-los sobre as Boas Práticas (BP) desde a aquisição dos 

alimentos até sua distribuição. Entretanto, atualmente as evidências a respeito dos 

treinamentos em higiene e BP são limitadas ou escassas (ZANIN et al., 2017) uma 

vez que o treinamento baseado em conhecimento pode não ser suficiente para 

garantir mudanças de comportamento e práticas capazes de reduzir os riscos de DTA 

(DA CUNHA; STEDEFELDT; DE ROSSO, 2014a; YU et al., 2017). 

Logo a aplicação das BP de manipulação de alimentos não está relacionada 

apenas com a capacitação e conhecimento sobre o assunto, mas também com 

questões independentes da consciência e da vontade dos sujeitos. É necessário 

compreender os fatores que influenciam o comportamento do manipulador, assim 
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como suas percepções de risco e crenças, com o objetivo de propor um modelo de 

capacitação mais efetivo (COLAREZ; FREITAS, 2007). No âmbito da educação  

permanente, para uma educação participativa é necessário conhecer mais 

detalhadamente atitudes e práticas dos manipuladores de alimentos envolvidos na 

alimentação escolar para que se proponha um modelo de formação mais efetivo e que 

considere todos os interferentes já citados. 

Este estudo pretende trazer à luz da pesquisa científica questões relacionadas 

à produção de alimentos no ambiente escolar privado. Este ambiente tem importância 

social uma vez que há um número significativo de alunos matriculados e que 

consomem refeições na escola. Também visa contribuir com a atuação profissional 

dos Nutricionistas que atuam na alimentação escolar à medida que traz dados 

importantes sobre questões relacionadas aos manipuladores de alimentos e suas 

práticas.  
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2. QUESTÕES MOTIVADORAS E DE PESQUISA 
 

 

A questão motivadora emergeu da inquietação da pesquisadora e as de 

pesquisa nortearam a definição dos objetivos desta dissertação. 

 

2.1 Questões motivadoras: 

Por que os manipuladores de alimentos, com conhecimento das boas práticas 

de manipulação, têm dificuldade em praticá-las? Além do conhecimento, há variáveis 

descritas na literatura científica que podem influenciar as boas práticas de 

manipulação? 

 

2.2 Questões de pesquisa: 

- Quais são as práticas dos manipuladores de alimentos que não atendem à 

legislação sanitária vigente? 

- Qual o risco sanitário das unidades de alimentação e nutrição em ambiente escolar 

privado? 

- Qual o conhecimento dos manipuladores de alimentos em relação às boas práticas 

de manipulação de alimentos? 

- Qual a percepção de risco de DTA dos manipuladores de alimentos?  

- Há tendência ao viés otimista e locus de controle externo por parte dos 

manipuladores de alimentos? 

- Quais as características dos preditores comportamentais dos manipuladores de 

alimentos? 

- Há relação entre o risco sanitário, os indicadores higiênicos e sanitários 

(adequação à legislação sanitária e análises microbiológicas) e a percepção de 

risco, os fatores associados (viés otimista e locus de controle), o conhecimento e 

os preditores de comportamento (intenção, atitude, norma subjetiva e controle 

comportamental percebido) dos manipuladores de alimentos? 

- A formação baseada na abordagem da Teoria do Comportamento Planejado e da 

Percepção de Risco sensibiliza os manipuladores de alimentos para o risco de 

DTA? 
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3. REFERENCIAL TEÓRICO 

 

 

3.1 Doenças Transmitidas por Alimentos 

 

 

As DTA são uma importante causa de morbidade e mortalidade no mundo 

devido à sua extensão e, as diarreias relacionadas às DTA são responsáveis por 230 

mil das 420 mil mortes devido à presença de perigos químicos e biológicos e outros 

desconhecidos, representando mais de 200 tipos de doenças causadas por agentes 

como vírus, bactérias, parasitos, micotoxinas, aditivos alimentares, resíduos de 

pesticidas e metais pesados (WHO, 2015). É 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 biológica, 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) (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2005; OLIVEIRA et al., 2010; WHO, 

2015). 

Surtos de DTA frequentemente estão relacionados com: 1. temperaturas 

inadequadas de armazenamento e/ou insuficientes de cocção e problemas no controle 

do binômio tempo e temperatura durante a distribuição; 2. contaminação cruzada 

entre alimentos crus e prontos; 3. preparo de alimentos com muita antecedência, 

criando condições para o crescimento de microrganismos patogênicos; 4. 

inobservância das normas higiênico-sanitárias e os hábitos de higiene insatisfatórios 

dos manipuladores e higiene das mãos de forma insuficiente e/ou inadequada, que 

neste caso são responsáveis por cerca de 97% dos surtos de DTA  (EGAN et al, 2007; 

CLAYTON; GRIFFITH, 2008; CARDOSO et al, 2010-a; ANSARI-LARI; 

SOODBAKHSH; LAKZADEH, 2010; DA CUNHA et al, 2013; ABDULLAH SANI; SIOW, 

2014; TRINDADE et al, 2014 ; DA CUNHA et al, 2016).  

Segundo a Agência Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA, entre os anos 

de 2000 e 2017 no Brasil, 92,2% dos casos de DTA cujo agente foi identificado, foram 

de origem bacteriana e entre os microrganismos mais frequentes estão Salmonella 
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spp, E. coli, S. aureus, B. cereus, Coliformes e Shigella, com destaque especialmente 

para os três primeiros (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2018). 

O ambiente de uma cozinha possui todos os fatores que influenciam no 

desenvolvimento e multiplicação bacteriana: presença de água, pH neutro ou 

ligeiramente ácido, presença de oxigênio, nutrientes (alimento) e temperatura 

ambiente próxima aos 35ºC (SILVA JR, 2016, p. 21). Visando a redução do risco de 

DTA, sendo a cozinha um ambiente propício para ocorrência destes, a legislação 

sanitária para serviços de alimentação apresenta critérios de temperatura mínima de 

cocção, cuidados de saúde para manipuladores de alimentos, critérios de tempo e 

temperatura de distribuição e a necessidade de capacitação técnica dos 

manipuladores de alimentos, entre outros (BRASIL, 2004; SÃO PAULO, 2011; SÃO 

PAULO, 2013).  

Considerando o ambiente escolar, cerca de 45% dos surtos em escolas são 

atribuídos às DTA (TRINDADE et al, 2014) e estudos realizados em escolas no país 

reportam que a inadequada manipulação dos alimentos é considerada o principal 

mecanismo de causa das DTA, sendo os itens mais frequentemente descritos pelos 

pesquisadores: condições de tempo/temperatura durante a distribuição inadequadas 

(ROSA et al, 2008; CARDOSO et al, 2010-b), práticas de manipulação inadequadas 

que sugerem que as capacitações em boas práticas não foram suficientes para 

influenciar a prática correta do manipulador (GOMES; CAMPOS; MONEGO, 2012). 

Um estudo que avaliou a adequação das escolas em relação à legislação observou 

percentual médio de 35,7% de não conformidades com destaque aos seguintes itens 

com maior contribuição para esta pontuação: documentação e registro, manipuladores 

de alimentos, fluxo de produção e transporte de matérias primas (RAVAGNANI, 

STURION, 2009). Dentre as possíveis causas das DTA, além das práticas 

inadequadas de higiene, está o processamento de alimentos por pessoas inabilitadas 

(GOMES et al, 2012). 
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3.2 Indicadores higiênico e sanitários 

 

 

3.2.1 Risco sanitário 

 

 

“Risco é visto como a probabilidade que um indivíduo tem de experimentar o 

efeito de um perigo” (SILVA; LANA, 2014). A análise de considerações de risco vem 

sendo adotada como uma abordagem, além da simples identificação e controle dos 

perigos na implantação das BP e ações de vigilância sanitária (TONDO et al., 2015).  

A avaliação de risco vem sendo aplicada para controlar perigos químicos e 

biológicos nos alimentos levando em conta toda complexidade da cadeia alimentar 

(HUGAS et al., 2007). Em alguns países a análise de risco compõem ainda uma 

complexa avaliação na segurança dos alimentos de fronteiras, como é o caso da 

China (DONG et al., 2015), já na União Europeia há um comitê voltado a uma agenda 

específica para análise de riscos em segurança dos alimentos (HUGAS et al., 2007). 

No Brasil a Agência Nacional de Vigilância Sanitária define o risco sanitário 

como “a propriedade que tem uma atividade, serviço ou substância, de produzir efeitos 

nocivos ou prejudiciais à saúde humana” (BARBOSA, 2015), trazendo à luz questões 

políticas, sociais e econômicas no contexto dos serviços de alimentação 

(STEDEFELDT, 2018a, 6p). O termo risco é compreendido e discutido de diferentes 

formas, o que tem levado a avanços na perspectiva da análise de risco 

(STEDEFELDT, 2018b, 20p.).  

Visando regular, controlar e monitorar a produção e o consumo de produtos e 

serviços, assim como a exposição à condições ambientais desfavoráveis os órgãos 

de vigilância sanitária vem adotando o conceito de risco sanitário (SILVA; LANA, 2014) 

o qual serviu como base para o estabelecimento de critérios de classificação para 

Unidades de Alimentação e Nutrição Escolares no instrumento elaborado por 

Stedefeldt e colaboradores (STEDEFELDT et al, 2013). 

Outro aspecto a ser considerado na gestão da segurança dos alimentos é a 

abordagem do risco que se baseia nas percepções e sentimentos dos sujeitos 

envolvidos na manipulação de alimentos (STEDEFELDT et al, 2015, 367p) e no 

âmbito da alimentação escolar a avaliação do risco sanitário pode ser um ponto de 
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partida para propostas de mudanças de conhecimentos, habilidades e atitudes de 

manipuladores de alimentos (MACHADO, 2013). 

 

 

3.2.2 Listas de verificação 

 

 

As atividades de controle visam a prevenção da presença de um perigo à 

segurança dos alimentos e estão relacionadas aos processos (ZWIETERING et al, 

2016). Uma das práticas frequentemente relatadas nos estudos que contribuem para 

a ocorrência de DTA, por exemplo, é a ausência ou insuficiência da higiene das mãos, 

uma forma simples de prevenção, porém muito negligenciada (BASSYOUNI  et al, 

2012) e que pode ser monitorada por meio do uso de listas de verificação que 

permitam o monitoramento constante dos processos e pela avaliação pontual da 

presença de contaminação das mãos. 

Diversas estratégias podem ser utilizadas para avaliar a segurança dos 

alimentos e pontos críticos para contaminação, sobrevivência e multiplicação de 

microrganismos e, entre as mais comuns estão as análises microbiológicas e a 

inspeção por meio de listas de verificação (DE OLIVEIRA et al, 2014; DA CUNHA et 

al, 2015) sendo estas complementares na avaliação de um serviço. 

O uso de listas de verificação tem por objetivo avaliar as não conformidades no 

processo e partir disto propor intervenções e planos de ação que visem a adequação 

das boas práticas e a redução do risco sanitário (DA CUNHA; STEDEFELDT; DE 

ROSSO, 2012a). 

 

 

3.2.3 Análises microbiológicas 

 

 

As análises microbiológicas também devem ser utilizadas com fins de avaliação 

das condições higiênico-sanitárias uma vez que são considerados marcadores 

pontuais tanto para mãos, quanto para alimentos e utensílios/materiais (DA CUNHA; 

STEDEFELDT; DE ROSSO, 2012a). A pesquisa de microrganismos em mãos de 
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manipuladores de alimentos é amplamente utilizada para avaliar a eficácia dos 

procedimentos (BASSYOUNI et al., 2012) e pode auxiliar no direcionamento de ações 

de controle e formação de pessoal.  

 

 

3.4 Manipuladores de alimentos 

 

 

O Codex Alimentarius (2013) conceitua manipuladores de alimentos como 

“indivíduos que trabalham com alimentos não embalados, equipamentos ou utensílios 

alimentícios ou superfícies de contato com alimentos”. Estes participam do estágio 

final de prevenção de DTA e devem seguir passos importantes para reduzir o número 

de microrganismos patogênicos em níveis mínimos nos alimentos (MEDEIROS et al., 

2004). Em um estudo foi identificado como a principal causa de contaminação dos 

alimentos (CAMPOS et al., 2009) a qual pode ocorrer quando são negligenciadas as 

boas práticas de manipulação dos alimentos (ABDUL-MUTALIB et al., 2012). 

Entretanto é necessário que sejam verificadas a presença de fatores que contribuam 

para a negligência das boas práticas, como a ausência ou insuficiência de estrutura 

física e recursos necessários à realização do trabalho, assim como da insuficiência de 

capacitação, especialmente quando há manipuladores com baixo nível de 

escolaridade. 

A capacitação sobre BP de manipulação é um pré-requisito previsto na 

legislação sanitária vigente e necessária para alcançar a inocuidade dos alimentos, 

pois amplia o conhecimento sobre higiene e contaminação, já que, frequentemente, a 

contaminação alimentar está associada à falta de conhecimento ou à negligência dos 

manipuladores (STEFANELLO; LINN; MESQUITA, 2009).  

Os manipuladores devem ter habilidades e conhecimentos necessários para 

realizar a produção de alimentos de forma segura e a capacitação técnica é importante 

para melhora dos comportamentos relacionados a segurança dos alimentos, porém, 

nem sempre suficiente e adequadas para efetivar mudanças positivas nas práticas 

realizadas (ANSARI-LARI; SOODBAKHSH; LAKZADEH, 2010; YU et al., 2017). Da 

Cunha et al (2014), em um estudo que avaliou manipuladores de alimentos de 

diversos serviços de alimentação, verificaram que o treinamento com bases teóricas 
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não estava relacionado com as atitudes auto relatadas e práticas de manipulação de 

alimentos observadas. Os mesmos autores avaliaram manipuladores de alimentos de 

unidades escolares da rede pública e verificaram que o treinamento periódico é uma 

boa estratégia para melhorar o conhecimento sobre segurança dos alimentos, talvez 

reduzir o viés otimista, mas que por si só não é garantia de práticas seguras de 

manipulação e logo a capacitação que leva em consideração apenas a informação, 

sem considerar outros fatores envolvidos, pode não ser eficiente na mudança de 

atitude do manipulador de alimentos (EGAN et al., 2007, DA CUNHA et al, 2012b).   

A atual prática de capacitação para manipuladores de alimentos é realizada por 

um instrutor que repassa conhecimentos e estimula a compreensão dos conteúdos 

abstratos, como a contaminação por bactérias (GONZALEZ et al., 2009).  

Um estudo com 192 manipuladores de alimentos concluiu que a  capacitação 

repercutiu de forma positiva na aquisição de conhecimentos, indicando sua 

necessidade (GUILHERME et al., 2014). Em outro estudo que adotou a construção 

de um novo modelo de formação baseado na contribuição e na valorização da 

consulta ao público alvo observou que foi possível uma ressignificação para práticas 

tradicionais de educação que proporcionou maior chance de êxito, uma vez que 

considerou demandas trazidas pelos participantes (LEITE et al., 2011). 

Portanto, novos métodos para promover boas práticas em serviços de 

alimentação são necessárias para garantir a qualidade dos alimentos fornecidos e as 

estratégias devem ser aplicadas para garantir que manipuladores conheçam as boas 

práticas para adequada manipulação e aplicação em seu ambiente de trabalho (DA 

CUNHA et al., 2013). O reconhecimento do papel do manipulador de alimentos nos 

surtos de DTA levou à proposição de que a chave para a prevenção e redução de 

surtos de DTA é educar e treinar manipuladores de alimentos (CLAYTON; GRIFFITH, 

2008; FAOUR-KLINGBEIL; KURI; TODD, 2015). 

O treinamento apresenta-se como mais eficaz quando direciona 

comportamentos pois, frequentemente há dificuldades por parte dos manipuladores 

de alimentos utilizar os conhecimentos adquiridos no treinamento em melhores 

comportamentos (SOON; BAINES, 2012; YU et al., 2017) 
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3.5 Percepção de risco 

 

 

 O campo da percepção de risco emergiu em 1969 (em um primeiro momento 

teve como objetivo complementar os estudos da avaliação do risco) e atualmente 

considera outros fatores que influenciam as percepções que os indivíduos têm sobre 

diferentes riscos (DI GIULIO et al., 2015) uma vez que os seres humanos tem a 

capacidade de alterar seu ambiente e responder a ele, criando e reduzindo riscos 

(SLOVIC, 1987).  É um tema que vem ocupando posiçõa de destaque nas agendas 

de muitos países nas últimas décadas (HAN et al., 2018).   

A percepção é o processo pelo qual o ser humano toma consciência dos fatos 

e de suas relações num contexto ambiental, servindo como um guia para tomada de 

decisões sobre o comportamento e, embora o ambiente influencie de maneira 

importante na percepção, aquilo que é percebido depende das habilidades, 

motivações e experiências anteriores, bem como do conhecimento, cultura e crenças 

do indivíduo (GONZALEZ et al., 2009; DA CUNHA et al, 2012b; MACHADO; 

MONEGO; CAMPOS, 2013). A pesquisa em percepção de risco considera, inclusive, 

fatores sociais e culturais que influenciam direta e indiretamente as percepções dos 

sujeiros em relação a diferentes riscos (DI GIULIO et al., 2015). 

O risco é tratado de três maneiras fundamentais: risco como sentimento, que 

lida com nossas respostas afetivas rápidas, instintivas e intuitivas ao perigo; a 

segunda é o risco como análise, que traz a razão, a lógica e a ciência para lidar com 

os perigos e gerenciar os riscos e; a terceira é o risco como politica, resultado do 

encontro dos senstimentos e percepções com análises científicas (SLOVIC et al., 

2004). 

Segundo Marandola Jr e Hogan (2004) o meio científico busca determinar o 

risco com objetividade, sendo que a percepção do risco nos modelos de avaliação e 

gestão do risco é tratada como “obscurecida” ou velada. A percepção de risco é um 

diagnóstico estratégico que pode ser avaliado por meio de um questionário e permite 

avaliar diferentes percepções em relação à um risco percebido e, em manipuladores 

de alimentos pode ser uma barreira entre adotar ou não práticas de higiene (DA 

CUNHA; STEDEFELDT; DE ROSSO, 2014a). 
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O entendimento sobre a percepção de risco é fundamental para estruturação 

de formação em higiene e boas práticas eficiente (GONZALEZ et al., 2009) e a 

percepção de risco sobre DTA vem sendo apresentada em diversos estudos em 

relação à sua importância na formação de manipuladores de alimentos (DA CUNHA 

et al., 2013, 2015, DA CUNHA; STEDEFELDT; DE ROSSO, 2012b, 2014a, 2014b; ; 

2014c; GONZALEZ et al., 2009; MACHADO; MONEGO; CAMPOS, 2013; 

PACHOLEWICZ et al., 2016; SILVA; LANA, 2014; SOARES et al., 2012; ZANIN et al., 

2015).  

Em situações de crise ou desastres aumentam a emoção negativa e o risco 

percebido (que sao positivamente relacionados), porém à medida que os indivíduos 

se habituam com as notícias de uma crise é possível que a percepção de risco diminua 

rapidamente, porém pessoas mais próximas a uma situação de desastre aumentam a 

emoção e percebem o risco, desta forma apersentam comportamentos de evitação 

(BURNS; SLOVIC, 2012).  

 

 

3.6 Viés otimista  

 

 

Os riscos percebidos como tendo consequências generalizadas podem 

apresentar graus de percepção diferentes e, podem ser percebidos como baixo risco 

ao estar relacionado ao “eu” e maior quando relacionado ao “outro” (FREWER; 

SHEPHERD; SPARKS, 1994) de maneira que os individuos se vejam menos 

suceptíveis do que outros a uma ampla gama de eventos negativos ou riscos para a 

saúde (CHOCK, 2011), e a esse fenômeno, dá-se o nome de “viés otimista” 

(WEINSTEIN, 1989). O viés otimista pode reduzir os cuidados do indivíduo em relação 

aos seus riscos, levando-o a adotar comportamentos inadequados e perigosos (DA 

CUNHA; STEDEFELDT; DE ROSSO, 2014c).  

Em relação as consequências para as decisões, o viés otimista pode ser muito 

mais significativo do que os vieses cognitivos gerando avaliações de risco pessoal 

distorcidas em um grande número de populações (JANSEN, 2016) uma vez que o 

viés otimista pode aparecer como uma barreira de comunicação uma vez que os 
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sujeitos tendem a ignorar as mensagens de risco acreditando que estas são 

direcionadas a outros mais vulneráveis (ROSSI et al., 2017). 

Os indivíduos tendem a apresentar estimativas de risco diferentes ao comparar 

risco para si e para outras pessoas e negar seus próprios riscos, subestimando-os 

(DA CUNHA et al., 2015) e na manipulação de alimentos pode ser a barreira entre a 

adoção das BP de manipulação ou não (DA CUNHA; STEDEFELDT; DE ROSSO, 

2014c). 

O viés otimista pode ser identificado por meio da avaliação da percepção de 

risco utilizando métodos diretos (quando são avaliados os riscos em relação a si e ao 

outro na mesma escala) ou indiretos (quando são indicados o próprio risco e de outros 

separadamente) (DA CUNHA; STEDEFELDT; DE ROSSO, 2014a).  

 

 

3.7 Locus de controle 

 

 

 É a medida em que as pessoas veem a obtenção de um determinado resultado 

como sendo de seu controle ou fora de seu controle (BYRD-BREDBENNER et al., 

2007). O “locus” de um sujeito é classificado como interno – quando o indivíduo 

acredita que tem controle sobre sua vida  e que um evento depende de seu 

comportamento – ou externo – quando acredita que suas decisões e vida são 

controlados por outros fatores, os quais não tem poder ou influência, sendo comum 

em nossa cultura ser interpretado como resultado de sorte, chance ou destino 

(ROTTER, 1966).  

Locus de controle em segurança dos alimentos foi definido como o quanto um 

indivíduo acredita que a prevenção das DTA é controlada por fatores internos (ou seja, 

em grande parte sob o controle do manipulador de alimentos) ou fatores externos 

(determinados por fatores de sorte ou por acaso) (BYRD-BREDBENNER et al., 2007).   
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3.8 Teoria do Comportamento Planejado 

 

A TCP – Teoria do Comportamento Planejado é uma extensão da TRA – Teoria 

da Ação Racional que, fez se necessária pelas limitações em relação a 

comportamentos de controle volitivo completo (AJZEN, 1991).  Pesquisadores na área 

de segurança dos alimentos defendem o uso de teorias e modelos de 

comportamentos como a TRA e a TCP, a fim de melhorar a compreensão dos 

comportamentos e suas interferências na segurança dos alimentos (CLAYTON; 

GRIFFITH, 2008; MULLAN; WONG, 2010).  

A TCP representa um dos mais importantes modelos sociais e cognitivos na 

psicologia da saúde e pode ser considerada a base para compreender determinantes 

do comportamento (FAOUR-KLINGBEIL; KURI; TODD, 2015; MARI et al., 2012). 

Um fator central nesta teoria é a intenção do indivíduo de realizar determinado 

comportamento e, as intenções por sua vez, são assumidas para capturar fatores 

motivacionais que influenciam em um comportamento e indicam a disposição do 

sujeito em realizar tal comportamento (AJZEN, 1991). 

A partir do entendimento de que a intenção é o principal precursor do 

comportamento, na TCP a postura de um indivíduo em relação à uma atitude 

(favorável ou desfavorável) e as normas subjetivas (como a pressão social percebida 

para executar ou não um comportamento) e o controle comportamental percebido 

(disponibilidade percebida e recursos necessários para realizar o comportamento, 

contribuindo para facilidade ou dificuldade percebida em seu desempenho) são 

preditores da intenção e afetam diretamente um comportamento (FAOUR-

KLINGBEIL; KURI; TODD, 2015; MARI et al., 2012; MULLAN; WONG, 2009; 

SHAPIRO et al., 2011) embora comportamentos específicos possam ser melhor 

preditos por alguns desses fatores (atitudes e comportamento percebido) e não outros 

(SHAPIRO et al., 2011). 

O controle comportamental percebido se refere à percepção das pessoas sobre 

a facilidade ou dificuldade de realizar um comportamento e difere de outras formas de 

percepção de controle, por exemplo, do locus de controle que é uma expectativa 

generalizada que tende a permanecer estável entre situações e formas de ação 

enquanto o controle comportamental percebido pode variar entre siuações e ações 

(AJZEN, 1991). 
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Parte da vantagem dos procedimentos associados ao TCP é que eles ajudam 

empiricamente a determinar quais fatores nessas categorias gerais melhor predizem 

a intenção de realizar um comportamento e tem validade preditiva em vários 

contextos, incluindo uma série de questões de segurança dos alimentos (SHAPIRO et 

al., 2011). 

Embora a TCP possa ser utilizada como base para o desenvolvimento de 

estratégias de intervenção, cabe lembrar que nem todas as intenções são traduzidas 

em comportamentos (gap de intenção-comportamento) e por essa razão podem ser 

incluídos preditores adicionais para aumentar as chances de um comportamento 

(MULLAN; WONG, 2010). 

 

 

3.9 Educação permanente, continuada e em serviço 

 

 

Programas de educação continuada são parte das estratégias para garantia na 

produção de alimentos seguros, do ponto de vista higiênico-sanitário (GOMES; 

CAMPOS; MONEGO, 2012; NOLLA; CANTOS, 2005) e direcionada aos profissionais 

que já estão inseridos no contexto do trabalho para atualizar e melhorar sua atuação 

(FARAH, 2003).  

A educação em serviço tem como principal objetivo capacitar para o trabalho e 

prover o trabalhador de técnicas e habilidades para atuar mais efetiva e eficazmente 

e, nesta modalidade, são muito usados os treinamentos, mais centrados em técnicas 

(FARAH, 2003). 

A Educação Permanente em Saúde - EPS - surgiu na década de 1980 por 

iniciativa da OPAS - Organização Pan-Americana da Saúde e da OMS - Organização 

Mundial da Saúde com o objetivo de desenvolver os recursos humanos na área da 

saúde e, no Brasil, a implantação do Sistema Único de Saúde possibilitou ao 

identificação das necessidades de formação e construção de estratégias e processos 

de capacitação dos profissionais da área da saúde com o objetivo de produzir um 

impacto positivo sobre a saúde coletiva (DE LIMA et al, 2010; CAROTTA; 

KAWAMURA; SALAZAR, 2009). Constitui estratégia fundamental às transformações 
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do trabalho e atualmente tem sido considerada uma importante ferramenta na 

construção da competência do profissional (OLIVEIRA et al., 2011). 

A OPAS diferencia os termos educação permanente e educação continuada, 

considerando a educação continuada mais reducionista, no entanto este não é um 

conceito unânime uma vez que alguns autores consideram a educação continuada 

mais completa no contexto do ambiente de trabalho e ainda que a educação 

permanente inclui a educação continuada e a educação em serviço (LEMOS, 2016). 

O principal desafio da educação permanente é estimular o desenvolvimento da 

consciência nos profissionais sobre seu contexto e compreender que as propostas 

devem ser construídas por meio da problematização, considerando a aprendizagem-

trabalho (MICCAS et al., 2014; OLIVEIRA et al., 2011). A problematização possibilita 

utilizar elementos da realidade e atribuir significado às aprendizagens e, 

consequentemente permitir ao indivíduo a apropriação das informações (MICCAS et 

al., 2014) de forma que os resultados sejam parte do processo de construção do 

conhecimento (MACHADO, 2013) essencial como parte de seu trabalho (ABDUL-

MUTALIB et al, 2012). 

Além da problematização a aprendizagem significativa valoriza a investigação 

e a reflexão da experiência cotidiana, proporcionando o surgimento de pensamentos 

a partir de situações vividas e deixando de lado o ensino baseado apenas no repasse 

de ideias (LEMOS, 2016). Desta forma a EPS pode ser entendida como um espaço 

de ensino aprendizagem baseado na integração entre ensino e serviço, tendo a 

prática como fonte de produção de conhecimento (NUNES; SILVA; CORONA, 2017). 

Por fim, a capacitação dos manipuladores permite aperfeiçoar técnicas e 

processos utilizados em serviço e melhora o nível de conhecimento, mas sozinha não 

é capaz de garantir as práticas seguras demonstrando a necessidade de ser 

complementada com outros elementos(DA CUNHA et al, 2012; FAOUR-KLINGBEIL; 

KURI; TODD, 2015; STEFANELLO; LINN; MESQUITA, 2009). 
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4. HIPÓTESE 

 

 

A Figura 1 apresenta a relação entre as variáveis e a identificação das 

hipóteses. 

 
 

Figura 1 – Hipóteses de pesquisa baseadas na Teoria do Comportamento Planejado  

 

 
 
Fonte: própria autora 
 

 

− Hipótese 1: A atitude é positivamente relacionada com a intenção. 

− Hipótese 2: A norma subjetiva é positivamente relacionada à intenção. 

− Hipótese 3: O controle comportamental percebido é positivamente relacionado à 

intenção.  

− Hipótese 4: O maior nível de conhecimento pode influenciar positivamente a 

intenção de boas práticas e consequente a redução do risco sanitário, porém não 

é suficiente para garantí-las. 

− Hipótese 5: Quanto maior o viés otimista, menor a intenção de boas práticas. 

− Hipótese 6: Quanto menor a percepção de risco, menor a intenção de boas 

práticas. 
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− Hipótese 7: Locus de controle interno está positivamente relacionado com a 

intenção de boas práticas, porém o locus de controle externo pode exercer 

influência negativa sobre a intenção. Locus de controle externo está associado a 

baixa percepção de risco e ao maior viés otimista e menor intenção. 

− Hipótese 8: A intenção de boas práticas é condição fundamental para o 

comportamento desejado. 

− Hipótese 9: O treinamento dos manipuladores de alimentos baseado apenas na 

transmissão do conhecimento é insuficiente para garantir as boas práticas e, a 

educação permanente em saúde aliada a educação continuada com foco na 

percepção de risco e TCP contribui para sensibilizar este público na formação em 

boas práticas. 
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5. OBJETIVOS 
 

 

5.1 Geral 

 

 

Verificar se o conhecimento, os preditores comportamentais e a percepção de 

risco e seus fenômenos associados, dos manipuladores de alimentos, contribuem 

para as boas práticas de manipulação e o risco sanitário de doenças transmitidas 

pelos alimentos em escolas. 

 

 

5.2 Específicos 

 

 

‐ Avaliar o risco sanitário das unidades de alimentação e nutrição em ambiente 

escolar privado; 

‐ Avaliar o conhecimento dos manipuladores de alimentos em relação às boas 

práticas de manipulação de alimentos; 

‐ Identificar a percepção de risco de DTA e seus fenômenos associados: viés 

otimista e locus de controle dos manipuladores de alimentos; 

‐  Identificar os preditores: atitude, norma subjetiva, intenção e controle do 

comportamento percebido dos manipuladores de alimentos na perspectiva da 

TCP; 

‐ Avaliar a eficácia dos procedimentos de higiene das mãos e de superfícies de 

manipulação; 

‐ Explorar a relação entre os preditores comportamentais, a percepção de risco 

e seus fenômenos associados, o conhecimento sobre boas práticas dos 

manipuladores e os indicadores higiênicos sanitários; 

‐ Contribuir para a formação dos manipuladores de alimentos e redução do risco 

sanitário. 
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6. QUESTÕES ÉTICAS 

 

 

 Esse estudo se dá em conformidade com a Resolução nº 466/2012, foi 

submetido ao Comitê de Ética e Pesquisa da Unifesp e à Plataforma Brasil e aprovado 

pelo parecer nº 2.607.576. 

 Para participação na pesquisa um responsável legal pela escola assinou o 

Termo de Autorização para Coleta de Dados (APÊNDICE A) e no caso dos 

manipuladores de alimentos, estes só participaram da pesquisa após a assinatura do 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (APÊNDICE B). 
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7. RESULTADOS  

 

 

7.1 Higiene das mãos em manipuladores de alimentos em escolas: uma visão 

sob a ótica da Teoria do Comportamento Planejado e da percepção de risco 
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Higiene das mãos em manipuladores de alimentos em escolas: uma visão sob 

a ótica da Teoria do Comportamento Planejado e da percepção de risco 

 

Hand hygiene in food handlers in schools: a view from the perspective of the Theory 

of Planned Behavior and the risk perception 

 

Artigo escrito nas normas para submissão na revista Food Control 

 

Palavras chave / Keywords 
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Resumo 

No Brasil há mais de 8,5 milhões de crianças matrículadas na educação infantil das 
quais 30% está em período integral e que, consequentemente, realizam grandes 
refeições na escola, ambiente que responde por 8,6% dos surtos de DTA no Brasil 
entre os anos de 2000 e 2017. Ressalta-se a importância da alimentação escolar uma 
vez que são alimentos destinados às crianças menores de seis anos e se trata de um 
público com risco aumentado para várias doenças. Os manipuladores de alimentos 
tem papel fundamental na redução do risco de DTA e se faz necessária a capacitação 
em segurança dos alimentos para esses profissionais, em especial com foco em 
higiene das mãos uma vez que as mãos mal higienizadas respondem por uma parcela 
significativa dos casos de surtos. A capacitação com bases teóricas melhora o nível 
de conhecimento do indivíduo, mas não é suficiente para que ocorram mudanças de 
comportamento e, por esse motivo, as variáveis comportamentais são importantes na 
abordagem da segurança dos alimentos. Participaram deste estudo 34 manipuladores 
de alimentos de 24 escolas de educação infantil privadas localizadas no estado de 
São Paulo e com presença de Nutricionista responsável técnico no local. Foi aplicado 
questionário contemplando a avaliação dos conhecimentos sobre procedimento e 
frequência de higiene das mãos, percepção de risco, presença de viés otimista e 
preditores sobre a intenção de lavar as mãos na perspectiva da Teoria do 
Comportamento Planejado. Os achados deste estudo mostraram que embora tenham 
sido observados conhecimentos não satistafórios e/ ou insuficientes sobre o 
procedimento e frequência de higienização de mãos, a prática observada demonstrou 
que pode estar relacionado que 97% manipuladores passou por capacitação. Foi 
identificada também uma percepção de risco alta para DTA com presença de viés 
otimista e locus de controle interno com intenção de higienizar as mãos. O indicador 
sanitário com prevalência de Staphylococcus aureus não apresentou correlação 
significativa com as variáveis comportamentais. 
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1. Introdução 

 

No Brasil há mais de 8,5 milhões de matrículados na educação infantil, das 

quais 27,7% estão na rede privada (MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO, 2018) e, segundo 

dados da Secretaria de Estado da Educação o estado de São Paulo conta com cerca 

de 10.202 escolas particulares (SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DE SÃO 

PAULO, 2015). Das matriculas na educação infantil do Brasil, tanto na esfera pública 

quanto na privada, cerca de 30% corresponde a matrículas em período integral e, este 

percentual é ainda maior quando isolamos apenas os dados das creches, chegando 

a 57,9% (MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO, 2018). E, embora não existam dados sobre 

o número de alunos de escolas particulares que permanecem em período integral ou 

parcial e que realizem refeições na escola, sabe-se que é uma demanda atual e 

frequente, principalmente nos centros urbanos, uma vez que a participação das 

famílias no mercado de trabalho, que faz com que crianças passem um maior tempo 

na escola e consequentemente, realizem além de lanches intermediários, grandes 

refeições no ambiente escolar. 

 No Brasil entre os anos de 2000 e 2017, 8,6% dos surtos de doenças 

transmitidas por alimentos (DTA) ocorreram em escolas e creches (MINISTÉRIO DA 

SAÚDE, 2018). Dentre as possíveis causas dessas enfermidades, encontram-se as 

práticas inadequadas de higiene e o processamento de alimentos por pessoas 

inabilitadas, especialmente a higiene pessoal, uma vez que as mãos podem 

apresentar microrganismos patogênicos e são importante veículo de DTA (GOMES, 

CAMPOS, MONEGO, 2012; REBOUÇAS et al., 2016; THAIVALAPPIL et al, 2018). 

Nesse contexto a alimentação escolar deve receber atenção uma vez que são 

alimentos destinados às crianças menores de seis anos e se trata de um público com 

risco aumentado para várias doenças (SOARES et al, 2012). O treinamento é 

fundamental para a produção de alimentos seguros e prevenção de DTA, entretanto, 

os efeitos de treinamento e comportamento de manipuladores de alimentos são 

contraditórios uma vez que a capacitação com bases teóricas melhora o nível de 

conhecimento do indivíduo, mas não é suficiente para que ocorram mudanças de 

comportamento capazes de reduzir o risco de DTA (ANSARI-LARI, SOODBAKHSH, 
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LAKZADEH, 2010; DA CUNHA, STEDEFELDT, DE ROSSO, 2014a; SOON, BAINES, 

2012).  

 O entendimento sobre a percepção de risco é fundamental para estruturação 

de formação em higiene e boas práticas eficiente (GONZALEZ et al., 2009) e a 

percepção de risco sobre DTA vem sendo apresentada em diversos estudos em 

relação à sua importância na formação de manipuladores de alimentos (DA CUNHA; 

STEDEFELDT; DE ROSSO, 2012b, 2014b, 2014c; GONZALEZ et al., 2009; 

MACHADO, 2011; MACHADO; MONEGO; CAMPOS, 2013; PACHOLEWICZ et al., 

2016; SOARES et al., 2012; STEDEFELDT, 2014; ZANIN et al., 2015a). Os riscos 

percebidos como tendo consequências generalizadas podem apresentar graus de 

percepção diferentes e, podem ser percebidos como baixo risco ao estar relacionado 

ao “eu” e maior quando relacionado ao “outro” (FREWER, SHEPHERD, SPARKS, 

1994), e a esse fenômeno, dá-se o nome de “viés otimista” (WEINSTEIN, 1989). O 

viés otimista pode reduzir os cuidados do indivíduo em relação às práticas de 

proteção, levando-o a adotar comportamentos inadequados e perigosos (DA CUNHA; 

STEDEFELDT; DE ROSSO, 2014). Já o Locus de controle é a medida em que as 

pessoas veem a obtenção de um determinado resultado como sendo de seu controle 

ou fora de seu controle (BYRD-BREDBENNER et al., 2007).  

 Pesquisadores na área de segurança dos alimentos defendem o uso de 

teorias e modelos de comportamentos como Teoria do Comportamento Planejado 

(TCP), a fim de melhorar a compreensão dos comportamentos e suas interferências 

na segurança dos alimentos (CLAYTON, GRIFFITH, 2008; MULLAN, WONG, 2010). 

A TCP representa um dos mais importantes modelos sociais e cognitivos na psicologia 

da saúde e pode ser considerada a base para compreender determinantes do 

comportamento (MARI et al, 2012). 

 A partir do entendimento de que a intenção do manipulador de alimentos é o 

principal precursor do comportamento na TCP, a postura em relação à uma atitude 

(favorável ou desfavorável) e as normas subjetivas (como a pressão social percebida 

para executar ou não um comportamento)  e o comportamento social percebido são 

preditores da intenção e afetam diretamente um comportamento relacionado às boas 

práticas de manipulação dos alimentos (MARI et al, 2012; MULLAN, WONG, 2009; 

SHAPIRO et al, 2011)   
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 Neste estudo, tivemos como objetivos identificar a percepção de risco de DTA 

e os preditores da TCP quanto à prática de higiene das mãos de manipuladores de 

alimentos e verificar se há relação entre as variáveis associadas: viés otimista e locus 

de controle dos manipuladores de alimentos, indicador sanitário, prática observada e 

conhecimento. 

 

2. Material e métodos 

 

2.1 Amostra  

 Este estudo trata de uma pesquisa exploratória transversal com amostra não 

probabilística de conveniência por critério de acesso às escolas. Foram avaliadas 24 

escolas da rede particular de ensino com oferta de educação infantil, localizadas no 

estado de São Paulo. Como critério de inclusão foi considerado o fato de produzir e 

ofertar refeições (almoço/ jantar) aos alunos sob responsabilidade técnica de um 

Nutricionista. Quanto aos manipuladores de alimentos a amostra compreendeu 34 

indivíduos alocados nas escolas participantes desta pesquisa, desde que estivessem 

envolvidos nas atividades de produção e distribuição dos alimentos. 

 

2.2 Percepção de risco, viés otimista e locus de controle 

 Para verificar a percepção de risco e viés otimista foi aplicado um questionário 

estruturado baseado em uma pesquisa realizada com manipuladores de alimentos do 

Programa Nacional de Alimentação Escolar (DA CUNHA et al, 2012) utilizando escala 

linear baseada em Frewer (1994) a qual apresenta os resultados em uma escala de 

zero a dez centímetros. A percepção de risco foi calculada a partir da pontuação 

atribuída às respostas e os resultados apresentados em média e desvio padrão. A 

interpretação dos escores da percepção de risco foi realizada pela análise da 

tendência das respostas por questão ao baixo risco percebido (0.0 cm – 4.0 cm), 

médio risco percebido (4.1 cm – 7.0 cm) e alto risco percebido (7.1 cm – 10.0 cm) (DA 

CUNHA; STEDEFELDT; DE ROSSO, 2012). Foi avaliado também o grau de letalidade 

para DTA utilizando a mesma escala e interpretação de escore da percepção de risco. 
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O viés otimista foi calculado de forma indireta assim como descreve Da Cunha 

et al (2014a) a partir das diferenças de escores de percepção de risco obtidas e os 

construtos obtidos subtraindo da percepção de risco pessoal a percepção de risco 

com pares, que identifica o viés otimista do indivíduo em relação a seus pares que 

atuam na mesma escola, e a percepção de risco com outros manipuladores, que 

identifica o viés otimista do indivíduo em relação a seus pares que atuam em outra 

escola. Resultados positivos e significativamente diferentes indicam a presença de 

uma tendência ao viés otimista, e altos escores indicam uma maior magnitude do viés 

otimista (DA CUNHA; STEDEFELDT; ROSSO, 2014b).  

 O locus de controle foi avaliado por meio de questionário estruturado baseado 

no estudo de Byrd-Bredbenner (2007) amparado em Rotter (1966):  

 As respostas foram categorizadas em locus interno e externo e a partir do 

constructo das respostas os individuos foram classificados com 1. locus interno, 2. 

locus externo e 3. locus neutro. 

 

2.3 Perfil, conhecimento e prática dos manipuladores 

 O questionário também contemplou questões relacionadas ao perfil (idade, 

sexo e treinamento) e para avaliação dos conhecimentos foram elaboradas questões 

específicas sobre higiene das mãos (procedimento e frequência). 

 A prática de higiene de mãos foi avaliada por meio de observação por meio 

de lista de verificação de boas práticas a qual contemplou tanto a frequência quanto 

o procedimento de higiene das mãos, 

 

2.4 Teoria do Comportamento Planejado 

 Para análise segundo a TCP foi construído questionário seguindo as 

premissas propostas em outros estudos com essa teoria (MULLAN; WONG, 2009, 

2010; HEIDEMANN; ARAUJO; VEIT, 2012; SOON; BAINES, 2012; MULLAN et al, 

2016) buscando identificar os pilares da TCP: intenção, norma subjetiva, controle 

comportamental percebido e atitude. Foram estruturadas perguntas relacionadas 
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especificamente à higiene das mãos utilizando a escala Likert de cinco pontos com o 

objetivo de facilitar o entendimento dos atores sociais.  

 

2.5 Indicador sanitário 

 A avaliação microbiológica das mãos foi realizada em todos os 

manipuladores participantes deste estudo. A técnica de coleta foi por meio de swab 

nas duas mãos após a higienização da forma habitual, mantida em tudo de ensaio 

(contendo salina fosfatada tamponada própria para esta finalidade) e encaminhada ao 

laboratório em até 48 horas  para análise segundo os critérios da APHA (2015). Os 

resultados foram avaliados a partir da presença ou não de microrganismos 

patogênicos conforme os critérios apresentados por Silva Jr (2016 p.92). Os 

resultados foram considerados satisfatórios quando da ausência de coliformes fecais 

(45º), Pseudomonas sp e Escherichia coli e contagem de Staphylococus até 100 UFC 

de Staphylococus coagulase positiva. 

 

2.6 Análise estatística 

 Para análise dos dados foi utilizado o programa Statistical Package for Social 

Science – SPSS v. 15.0.1. Para o viés otimista foi aplicado o teste pareado e pós teste 

de t-Student. Para análise da percepção de risco e letalidade os resultados foram 

apresentados em média e desvio padrão. Em todos os testes foi considerado p<0,05 

como significante.  

 Os preditores da TCP, perfil dos manipuladores e prática observada foram 

analisados a partir da distribuição percentual das respostas. Os resultados da 

avaliação do conhecimento foram apresentados de forma dicotômica (com e sem 

conhecimento) em frequência absoluta (n) e relativa (%). As correlações foram 

avaliadas por Pearson e Spearman segundo a variável de desfecho (análise 

microbiológica de mãos). 

 

3. Resultados e discussão  
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 Dos indivíduos pesquisados 12% (n=4) eram do sexo masculino e 88% 

(n=30) do sexo feminino. Em relação à escolaridade, a maioria (56%) possui ensino 

médio incompleto e 29% ensino médio completo, os demais percentuais 

correspondem ao ensino fundamental (completo ou incompleto).  

 Em relação ao treinamento 97% (n=33) participou de capacitação, sendo que 

82% (n=28) referiu ter participado há menos de 12 meses. Resultados similares foram 

observados no Vietnã (Vo et al, 2015) no qual 97,6% dos manipuladores de escolas 

receberam treinamento. Entretanto, outros pesquisadores encontraram em escolas 

percentuais elevados de manipuladores sem capacitação em segurança dos 

alimentos e boas práticas: 74,1% dos manipuladores das escolas públicas (CAMPOS 

et al, 2009), 73,2% dos manipuladores de cantinas universitárias (ABDULLAH SANI; 

SIOW, 2014). Outros pesquisadores relatam ainda percentuais menos elevados de 

manipuladores sem capacitação 16,7% (DA CUNHA; STEDEFELDT; ROSSO, 

2014b). Quando verificados resultados de pesquisas em outros serviços de 

alimentação foi identificado que 76% (ALVES, GIAREETA E COSTA, 2012) e 96,9% 

(REBOUÇAS et al, 2016) dos manipuladores receberam treinamento, o que aponta 

para maior atenção a este assunto no âmbito da alimentação escolar.  

 Há variação nos resultados de estudos nacionais e internacionais e em 

diferentes tipos de serviço, ainda que, quando observados estudos brasileiros nos 

quais a realização de capacitação em boas práticas é obrigatória para serviços de 

alimentação segundo a legislação sanitária vigente (BRASIL, 2004; SÃO PAULO, 

2011; SÃO PAULO, 2013). 

 

Tabela 1 – Conhecimentos, prática observada e indicador higiênico sanitário de mãos de manipuladores de 
alimentos em escolas privadas, São Paulo, 2018. 

 n 
(Frequência absoluta) 

% 
(Frequência 

relativa) 

Conhecimentos sobre higiene de mãos 

Higienizar as mãos antes de iniciar a jornada de trabalho e após utilizar 
o banheiro é suficiente para evitar as doenças transmitidas por 
alimentos. 

  

Possui conhecimentos 13 38.2 

Não possui conhecimentos 21 61.8 

A forma de higienizar as mãos, para evitar a contaminação de 
alimentos, consiste em molhar as mãos em água corrente, utilizar 
sabonete neutro e secar com papel.  
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Possui conhecimentos 19 55.9 

Não possui conhecimentos 15 44.1 

Prática adequada de higiene de mãos 

Procedimento e frequência de higiene de mãos 

Sim 28 82.4 

Não 6 17.6 

Indicador sanitário 

Análise microbiológica de mãos de manipuladores 

Satisfatório 27 79.4 

Insatisfatório 7 20.6 

 

 A tabela 1 apresenta os resultados das variáveis conhecimento, prática e 

indicador higiênico e sanitário relacionado à higiene das mãos, com destaque ao fato 

de que 61,8% dos manipuladores não possui conhecimentos suficientes a respeito da 

frequência de higienização das mãos. Esse dado pode indicar a falta de entendimento 

a respeito da importância de higienizar as mãos entre atividades e durante a 

manipulação dos alimentos retratando apenas o que é o senso comum: ao iniciar a 

jornada de trabalho e após utilizar o banheiro. E 44,1% não possui conhecimentos a 

respeito do procedimento, porém ao verificar a prática observada 82,4% realiza o 

procedimento da maneira correta, o que pode indicar que o procedimento seja apenas 

a reprodução do que foi apreendido em capacitações anteriores sem articular os 

conhecimentos. O não conhecimento das etapas e frequência do processo leva ao 

seu não entendimento e pode impactar negativamente na intenção de higienizar as 

mãos quando da ocorrência de mudanças que demandem uma reflexão critica sobre 

o processo e pode estar relacionado às metodologias de ensino enquanto técnica de 

transmissão que resultam em memorização e automatização dos processos (NUNES, 

1993). 

 Outros pesquisadores verificaram também o não conhecimento sobre o 

procedimento e frequência de higiene das mãos, somente 9,1% dos manipuladores 

referiu corretamente as etapas sendo que no auto relato sobre a frequência 76,1% 

referiram como adequada embora na observação da prática 91,3% não realizavam o 

procedimento de higienização de mãos com a frequência adequada (REBOUÇAS et 

al 2016) e 81% dos manipuladores entrevistados expressaram a preocupação quanto 

a importância de higienizar as mãos, entretanto em apenas 2% a prática adequada foi 

observada (SANI E SIOW, 2014). 
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 Quanto ao indicador sanitário sete indivíduos (20,1%) tiveram resultados 

insatisfatórios, o que indica falha no procedimento de higiene de mãos. O 

microrganismo observado como mais prevalente (n=6) foi o Staphylococcus aureus. 

Quando avaliamos o conhecimento a respeito de higienização de mãos dos individuos 

cuja análise microbilógica das mãos apresentou alterações constatamos que dos sete 

individuos seis não tinham conhecimentos suficientes em relação ao procedimento, 

embora todos já tivessem passado por alguma capacitação. Entretanto, não foi 

observada correlação entre as variáveis conhecimentos e indicador sanitário. Outros 

pesquisadores, em escolas públicas de diversas regiões do Brasil, encontraram 

percentuais mais expressivos de contaminação das mãos, ainda que os 

manipuladores tivessem participado de capacitação:  presença do indicador 

estafilococcus coagulase positiva nas mãos de 53,3% dos manipuladores (SOARES 

et al, 2012) e Staphylococcus aureus, Coliformes e Escherichia coli em 73,3% dos 

manipuladores (TRINDADE et al, 2014). 

Tabela 2. Variáveis relacionadas a percepção de risco de DTA de manipuladores de alimentos em escolas 
privadas, São Paulo, 2018. 

Variáveis 
Indicador 
sanitário 

Média 
Desvio 
padrão 

p 

     

Percepção de risco de boas práticas     

Qual o risco de um alimento causar vômitos e diarreia se 
for preparado por alguém que não higienizou as mãos? 
 

Satisfatório 8,18 2,43 0,53 

Insatisfatório 8,02 5,58  

Percepção de risco pessoal     

Qual o risco de um aluno apresentar vômitos e diarreia 
após comer uma refeição preparada por você na escola? 
 

Satisfatório 4,70 3,12 0,67 

Insatisfatório 4,57 2,76  

Percepção de risco com outros manipuladores 
Qual o risco de um aluno apresentar vômitos e diarreia 
após comer uma refeição preparada por outro 
manipulador de alimentos similar a você (que tenha idade 
similar a sua e tenha participado da mesma quantidade de 
treinamentos que você), mas que trabalha em outra 
escola? 
 

Satisfatório 4,70 3,77 0,91 

Insatisfatório 4,0 2,58  

Percepção de risco com seus pares 
Qual o risco de um aluno apresentar vômitos e diarreia 
após comer uma refeição preparada por um colega seu 
(manipulador de alimentos que trabalhe na mesma escola 
que você)? 

Satisfatório 9,19 1,64 0,64 

Insatisfatóio 7,86 3,93  

     

Letalidade     

Em que grau você acredita que uma doença transmitida 
por alimentos pode ser grave ou letal a um aluno? 
 

Satisfatório 8.02 2,58 0,54 

Insatisfatóio 8,01 2,57  

Viés otimista     

     em relação aos pares que atuam na mesma escola  4,56 3,54 0,12 
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* diferença signiticativa p<0,05 

 

 As variáveis relacionadas à percepção de risco estão apresentadas na tabela 

2. Observou-se tendência ao viés otimista (p=0,02) quando o manipulador se compara 

a um manipulador de outra escola, mas não quando em relação ao colega de trabalho 

que atua na mesma escola. Pesquisadores brasileiros identificaram viés otimista em 

manipuladores, que se consideravam menos propensos a causar uma DTA do que 

seus pares, tanto em relação a seus pares de trabalho quanto a manipuladores de 

outros locais  (DA CUNHA et al, 2015; ROSSI et al, 2017). A avaliação do viés otimista 

tem grande importância uma vez que o viés otimista pode interferir negativamente na 

adoção de comportamentos que possam reduzir os riscos (WEINSTEIN, 1989).  

 Em contrapartida, quando avaliadas a percepção de risco para boas práticas  

de higiene das mãos e a letalidade, para ambas foi observado alto risco percebido e 

sem correlação a partir do desfecho dos resultados do indicador sanitário nessas 

variáveis. Tais resultados podem estar relacionados com a capacitação destes 

manipuladores não apenas pelo elevado percentual de individuos que participaram 

das capacitações mas também quanto a periodicidade uma vez que 64,7% participou 

de capacitação há menos de seis meses. 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela 3. Preditores de comportamento segundo a Teoria do Comportamento Planejado – TCP de manipuladores 
de alimentos em escolas privadas, São Paulo, 2018. 

     em relação aos pares que atuam em outras escolas  4,68 3,01 0,02* 
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  n % 
 

  
Você pretende lavar as mãos nos próximos 30 minutos Intenção 

     Sim 32 94.1 

     Não 2 5.9 

 
  

Para você, parar as atividades para higienizar as mãos é algo Atitude 

     Desagradável 1 2.9 

     pouco agradável 4 11.8 

     Indiferente 16 47.1 

     Agradável 3 8.8 

     muito agradável 10 29.4 

 
  

Você considera que higienizar as mãos é algo Norma subjetiva 

     não é importante 0 0.0 

     pouco importante 1 2.9 

     Indiferente 0 0.0 

     Importante 7 20.6 

     muito importante 26 76.5 

 
Controle comportamental 

percebido 

É possível no meu dia a dia higienizar as mãos a cada 30 minutos 
  

     discordo fortemente 0 0.0 

     discordo  3 8.8 

     Indiferente 1 2.9 

     Concordo 21 61.8 

     concordo fortemente 9 26.5 

Possuo os conhecimentos e condições necessários para higienizar as 
mãos com a frequencia adequada 

  
     discordo fortemente 2 5.9 

     discordo  1 2.9 

     indiferente 2 5.9 

     concordo 15 44.1 

     concordo fortemente 14 41.2 
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 A tabela 3 mostra a distribuição em frequência absoluta (n) e relativa (%) dos 

preditores de comportamento da TCP na qual se pode destacar que 94,1% tem 

intenção de lavar as mãos porém em relação à atitude, 47,1% considera higienizar as 

mãos “indiferente”. Para a norma subjetiva (realizada a pressão social para 

determinado comportamento) a média das respostas foi de 4,7 (DP ±0,62), valor 

considerado importante / muito importante a respeito da prática de higienização de 

mãos.  Já para o controle comportamental percebido a média das respostas foi de 4,1 

(DP ±0,94) tanto para a possibilidade de parar as atividades a cada 30 minutos para 

higienizar as mãos quanto para possuir as condições necessárias para realizá-la. Não 

houve correlação entre a intenção de higienizar as mãos e os demais preditores de 

comportamento da TCP o que pode ser justificado por se tratar de uma amostra 

homogênea e pela presença atuante de um nutricionista responsável técnico nas 

escolas estudadas.  

 A TCP vem sendo utilizada em pesquisas na área de segurança dos 

alimentos por diversos autores. Um estudo que avaliou a intenção de higienizar as 

mãos entre agricultores sugere que a maioria dos participantes tem atitudes e 

intenções positivas, mas também recebem pressão social para higienizar as mãos 

(SOON; BAINES, 2012). O controle comportamental percebido foi o preditor mais 

significativo de intenção em um estudo realizado por Mullan e Wong (2010) e em outro 

estudo do mesmo autor foi adotado um modelo extendido, incluindo a norma moral e 

a força do hábito, o qual previu a intenção para quatro comportamentos relacionados 

à segurança dos alimentos, entre eles, higienizar as mãos (MULLAN et al, 2015). 

Neste último estudo o autor refere que os resultados podem refletir uma discrepância 

entre a intenção e sua motivação para realizar comportamentos (MULLAN et al, 2015). 

Resultados de um outro estudo sugerem também que as opiniões de outras pessoas 

foram o fator mais significativo que afeta a intenção dos manipuladores de conduzir 

práticas seguras (PHILLIP; ANITA, 2010). Achados de uma pesquisa que utilizou a 

TCP indicam que o tipo de gestão tem influencia sobre as atitudes e pode ser utilizado 

como preditivo das práticas (FAOUR-KLINGBEIL; KURI; TODD, 2015). 
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4. Conclusão 

 

 Neste estudo identificamos uma percepção de risco alta para DTA com 

presença de viés otimista e locus de controle interno com intenção de higienizar as 

mãos por parte dos manipuladores de alimentos. E embora muitos não tenham 

conhecimentos suficientes a respeito da prática e frequência de higiene das mãos 

quando realizada a observação da prática, esta apresentou resultados satisfatórios. 

O indicador sanitário com prevalência de Staphylococcus aureus não apresentou 

correlação significativa com as variáveis comportamentais. 

 Nesse sentido, a presença do viés otimista assume importante papel à 

medida que aponta para a necessidade de formação baseada em TCP a fim de 

garantir atitudes dos manipuladores não só motivadas pela pressão social mas pela 

percepção do risco para as DTA.  

 Como limitações deste estudo é necessário considerar que foi observada 

uma característica homogênea da amostra em relação aos resultados obtidos o que 

pode estar relacionado ao fato de que todas as escolas participantes contam com 

acompanhamento de um Nutricionista responsável técnico e que o modelo de gestão 

da segurança dos alimentos adotado possibilitou resultados positivos quanto à prática, 

capacitação e indicador sanitário. 
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7.2 Indicador sanitário, risco observado e percebido de Doenças Transmitidas por 

Alimentos em escolas privadas e nível de conhecimento e locus de controle de 

manipuladores de alimentos 
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Risco sanitário em escolas e aspectos cognitivos de manipuladores de alimentos 

Sanitary risk in schools and cognitive aspects of food handlers 
 

 

Artigo escrito nas normas para submissão na Revista Ciência e Saúde Coletiva 

 

Resumo  

Este estudo tem como objetivo identificar a relação entre risco sanitário e indicador higiênico 

sanitário e verificar a relação entre conhecimento, percepção de risco de doenças transmitidas 

por alimentos e locus de controle. Trata de uma pesquisa exploratória transversal na qual foram 

avaliadas 24 escolas privadas no estado de São Paulo e 34 manipuladores de alimentos. A 

avaliação do indicador sanitário (análise microbiológica de placas de corte) foi realizada em 

todas as escolas e para a avaliação do risco sanitário foi utilizada uma lista de verificação das 

boas práticas baseada no risco sanitário. A avaliação dos conhecimentos, percepção de risco e 

locus de controle foi realizada a partir de questionário estruturado. Quanto ao indicador 

higiênico sanitário apenas 29,2% apresentaram resultados satisfatórios e em relação ao risco 

sanitário, o maior percentual (66,7%) foi atribuído ao risco sanitário regular e não foram 

observadas escolas com risco sanitário alto ou muito alto. Na avaliação da percepção de risco 

para DTAs foi observada alta percepção de risco (média=8,2) e houve diferença significativa 

(p=0,004) da percepção de risco (questão relacionada a desinfecção de hortifrutis) entre os locus 

de controle neutro e interno e não houve diferença significante entre conhecimento e locus de 

controle. Estes resultados sugerem que a alta percepção de risco pode contribuir para a redução 

do risco sanitário à medida que contribui para adoção de práticas mais seguras relacionadas à 

manipulação dos alimentos. Há predomínio do locus de controle interno e um elevado 

percentual de conhecimento que também podem estar relacionados à redução dos 

comportamentos de risco e do entendimento da responsabilidade dos manipuladores na redução 

do risco de DTAs. 

 

Palavras chave: manipulador de alimentos; alimentação escolar; medição de risco; segurança 

dos alimentos; boas práticas 
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1. Introdução 

 

 Doenças Transmitidas por Alimentos - DTA é o termo aplicado a uma síndrome 

constituída mais frequentemente de anorexia, náuseas, vômitos e/ ou diarréia causadas pela 

ingestão de alimentos ou água, cuja contaminação pode ser de origem química ou biológica, 

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) (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 

2005; OLIVEIRA et al., 2010; WHO, 2015). Surtos de DTA frequentemente estão relacionados 

com temperaturas inadequadas, contaminação cruzada, inobservância das normas higiênico 

sanitárias e os hábitos de higiene insatisfatórios dos manipuladores e higiene das mãos de forma 

insuficiente e/ ou inadequada, que neste caso são responsáveis por cerca de 97% dos surtos de 

DTA   (ABDULLAH SANI; SIOW, 2014; ANSARI-LARI; SOODBAKHSH; LAKZADEH, 

2010; CARDOSO et al., 2010; CLAYTON; GRIFFITH, 2008; DA CUNHA et al., 2013a; 

EGAN et al., 2007; TRINDADE et al., 2014). Cerca de 45% dos surtos em escolas são 

atribuídos à doenças de origem alimentar (TRINDADE et al, 2014) e práticas de manipulação 

inadequadas, o que sugere que as capacitações em boas práticas não foram suficientes para 

influenciar a prática correta do manipulador (GOMES; CAMPOS; MONEGO, 2012).  

 Na gestão da segurança dos alimentos a abordagem do risco, que se baseia nas 

percepções e sentimentos dos atores sociais envolvidos na manipulação de alimentos 

(STEDEFELDT et al, 2015), e no âmbito da alimentação escolar a avaliação do risco sanitário 

pode ser um ponto de partida para propostas de mudanças de conhecimentos, habilidades e 

atitudes de manipuladores de alimentos (MACHADO, 2013).  
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 A percepção de risco é componente importante na estruturação de capacitações em boas 

práticas eficientes (GONZALEZ et al., 2009) e vem sendo estudada por diversos autores (DA 

CUNHA et al., 2013a, 2013b, 2015, DA CUNHA; STEDEFELDT; DE ROSSO, 2012b, 2014b, 

2014c; DA CUNHA; STEDEFELDT; ROSSO, 2014; GONZALEZ et al., 2009; MACHADO, 

2011; MONEGO; CAMPOS, 2013; PACHOLEWICZ et al., 2016; SOARES et al., 2012; 

STEDEFELDT, 2014; ZANIN et al., 2015). Os riscos percebidos como tendo consequências 

generalizadas podem apresentar graus de percepção diferentes e, podem ser percebidos como 

baixo risco ao estar relacionado ao “eu” e maior quando relacionado ao “outro” (FREWER; 

SHEPHERD; SPARKS, 1994) e a medida em que as pessoas vêem a obtenção de um 

determinado resultado como sendo de seu controle ou fora de seu controle é denomiada Locus 

de controle (BYRD-BREDBENNER et al., 2007).  O “locus” de um sujeito é classificado como 

interno – quando o indivíduo acredita que tem controle sobre sua vida  e que um evento depende 

de seu comportamento – ou externo – quando acredita que suas decisões e vida são controlados 

por outros fatores, os quais não tem poder ou influência, sendo comum em nossa cultura ser 

interpretado como resultado de sorte, chance ou destino (ROTTER, 1966). Locus de controle 

em segurança dos alimentos foi definido como o grau em que um indivíduo acredita que a 

prevenção das DTA é controlada por fatores internos (ou seja, em grande parte sob o controle 

do manipulador de alimentos) ou fatores externos (determinados por fatores de sorte ou por 

acaso) (BYRD-BREDBENNER et al., 2007).  

 Visando regular, controlar e monitorar a produção e o consumo de produtos e serviços, 

assim como a exposição à condições ambientais desfavoráveis os órgãos de vigilância sanitária 

vem adotando o conceito de risco sanitário (SILVA; LANA, 2014) o qual serviu como base 

para o estabelecimento de critérios de classificação para Unidades de Alimentação e Nutrição 

Escolares no instrumento elaborado por Stedefeldt e colaboradores, que será adotado na 

metodologia deste estudo (STEDEFELDT et al, 2013). A Agência Nacional de Vigilância 
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Sanitária define o risco sanitário como “a propriedade que tem uma atividade, serviço ou 

substância, de produzir efeitos nocivos ou prejudiciais à saúde humana”(BARBOSA, 2015). E 

a avaliação do risco fundamenta-se em conhecimentos científicos sobre os perigos e riscos em 

todo o processo, suas formas de controle e efeitos prejudiciais à saúde, assim como os grupos 

populacionais vulneráveis ou expostos ao risco (FIGUEIREDO; MIRANDA, 2011). 

 As análises microbiológicas também devem ser utilizadas com fins de avaliação das 

condições higiênico sanitárias uma vez que são considerados marcadores pontuais tanto para 

mãos, quanto para alimentos e utensílios/ materiais (DA CUNHA; STEDEFELDT; DE 

ROSSO, 2012b) complementares à avaliação das boas práticas. 

 Diante das informações apresentadas, este estudo tem como objetivo identificar a 

relação entre risco sanitário e indicador higiênico sanitário e verificar a relação entre 

conhecimento, percepção de risco de DTA e locus de controle. 

 

2. Métodos 

 

2.1 Amostra 

 Este estudo trata de uma pesquisa exploratória transversal com amostra não 

probabilística de conveniência por critério de acesso às escolas. Foram avaliadas 24 escolas da 

rede particular de ensino com oferta de educação infantil, localizadas dentro do estado de São 

Paulo. Como critério de inclusão foi considerado o fato de produzir e ofertar refeições (almoço/ 

jantar) aos alunos sob responsabilidade técnica de um Nutricionista. Quanto aos manipuladores 

de alimentos a amostra compreendeu 34 indivíduos alocados nas escolas participantes desta 



46 
 

 
 

pesquisa, desde que estivessem envolvidos nas atividades de produção e distribuição dos 

alimentos. 

 

2.2 Swab ambiental 

 A avaliação microbiológica (swab) ambiental foi realizada em todas as escolas 

participantes deste estudo. A técnica de coleta foi por meio de swab em placa de corte após a 

higienização da forma habitual, onde se coleta 50cm2 da superfície a fim de permitir que o 

resultado da contagem de microrganismos mesófilos seja expressa em UFC/cm2 e mantida em 

tudo de ensaio (contendo salina fosfatada tamponada própria para esta finalidade) (APHA, 

2015). Após a coleta das amostras (swab) de superfícies de placa de corte estas foram 

encaminhadas à um laboratório especializado para análise segundo os critérios da APHA 

(2015). 

 Os resultados das análises ambientais foram avaliados a partir das referências propostas 

por Silva Jr (2017) e adaptadas da Organização Panamericana de Saúde-OPAS (1975) e do 

Compendium of Methods for the Microbiological Examination of Foods (APHA, 2015), que 

preconizam para utensílios e equipamentos de preparação: 

− Condições higiênico-sanitárias satisfatórias: Contagem de mesófilos até 50 UFC/cm2 e 

ausência de coliformes 45ºC, Staphylococcus coagulase positivo e Pseudomonas sp. em 

50 cm2 da amostra 

− Condições higiênicas de alerta: Contagem de mesófilos acima de 50 até 100 UFC/cm2 

e ausência de microrganismos patogênicos, alerta no procedimento de lavagem. 

− Condições higiênicas insatisfatórias: Contagem de mesófilos acima de 100 UFC/cm2 e 

ausência de um dos microrganismos patogênicos, falha no procedimento de lavagem. 
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− Condições sanitárias insatisfatórias:  Contagem de mesófilos até 50 UFC/cm2 e presença de um 

dos microrganismos patogênicos, reavaliar o procedimento de desinfecção. 

− Condições higiênico-sanitárias insatisfatórias: Contagem de mesófilos acima de 100 UFC/cm2
 

e presença de um dos microrganismos patogênicos, reavaliar a higiene (lavagem e desinfecção). 

 

2.3 Avaliação das boas práticas e risco sanitário 

 Para a avaliação do risco sanitário foi utilizada uma lista de verificação das boas práticas 

em unidades de alimentação e nutrição escolares baseada no risco sanitário. Este instrumento 

foi proposto e validado por Stedefeldt et al (2013) e a classificação do risco é apresentada na 

tabela 1. 

 

Tabela 1 Classificação do risco sanitário 

Classificação Pontuação 

Situação de risco sanitário muito alto 0 – 25% 

Situação de risco sanitário alto 26 – 50% 

Situação de risco sanitário regular 51 – 75% 

Situação de risco sanitário baixo 76 – 90% 

Situação de risco sanitário muito baixo 91 – 100% 

Fonte: (STEDEFELDT et al, 2013). 

 

2.4 Percepção de risco e locus de controle 

 Foi aplicado um questionário estruturado baseado em uma pesquisa realizada com 

manipuladores de alimentos do Programa Nacional de Alimentação Escolar (DA CUNHA et 

al., 2012b) utilizando uma escala baseada em Frewer (1994) a qual apresenta os resultados em 

uma escala de zero a dez. O locus de controle foi avaliado por meio de questionário estruturado 

baseado no estudo de Byrd-Bredbenner (2007) amparado em Rotter (1966) a qual apresenta os 

resultados em uma escala de zero a dez. A percepção de risco foi calculada a partir da pontuação 

atribuída às respostas e os resultados apresentados em média e desvio padrão. A interpretação 
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dos escores da percepção de risco foi realizada pela análise da tendência das respostas por 

questão ao baixo risco percebido (0.0 cm – 4.0 cm), médio risco percebido (4.1 cm – 7.0 cm) e 

alto risco percebido (7.1 cm – 10.0 cm) (DA CUNHA; STEDEFELDT; DE ROSSO, 2012a). 

Foi avaliado também o grau de letalidade para DTA utilizando a mesma escala e interpretação 

de escore da percepção de risco. 

 O locus de controle foi avaliado por meio de questionário estruturado baseado no estudo 

de Byrd-Bredbenner (2007) amparado em Rotter (1966): 1. Com relação às situações da vida. 

Com qual das frases abaixo você concorda? a. As coisas que acontecem em nossa vida são por 

nossa própria responsabilidade. b. Não se tem controle sobre as coisas que acontecem na vida, 

pois ela já tem um caminho antes mesmo de nascermos.; 2. Com relação aos alunos, quando 

são acometidos de sintomas como diarreia e vômitos. a. Podemos reduzir a chance de doenças 

transmitidas por alimentos por meio de cuidados no preparo. b. Não temos como controlar e 

evitar que isso aconteça.; 3. Sobre a contaminação ados alimentos. Com qual das frases abaixo 

você concorda? a. Temos pouco controle sobre o alimento que preparamos e sobre as coisas 

que acontecem com eles. b. Deixando o acaso de lado, somos nós que somos responsáveis pela 

segurança dos alimentos.; 4. Com relação à vida. Com qual das frases abaixo você concorda? 

a. Uma pessoa pode decidir o que acontece com ela, pois não existe um destino fixo. b. Se for 

para ser, então será. Não há como apressar ou mudar as coisas da vida. As respostas foram 

categorizadas em locus interno e externo e a partir do constructo das respostas os individuos 

foram classificados com 1. locus interno, 2. locus externo e 3. locus neutro. 

 

2.5 Perfil do manipulador e conhecimentos de boas práticas 

 O questionário contemplou questões relacionadas ao perfil (idade, sexo, tempo de 

experiência e treinamento) e para avaliação dos conhecimentos foram elaboradas questões 
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específicas em relação boas práticas (higiene de mãos, temperatura dos alimentos, 

contaminação cruzada, higiene dos alimentos e dos utensílios). 

 

2.6 Análise dos dados 

 Para análise dos dados foi utilizado o programa Statistical Package for Social Science 

– SPSS v. 15.0.1. Para análise da percepção de risco e letalidade os resultados foram 

apresentados em média e desvio padrão. Em todos os testes foi considerado p<0,05 como 

significante, foi utilizado o teste paramétrico ANOVA.  

 O perfil dos manipuladores, risco sanitário e indicador sanitário foram analisados a 

partir da distribuição percentual das respostas. Os resultados da avaliação do conhecimento 

foram apresentados de forma dicotômica (com e sem conhecimento) em frequência absoluta 

(n) e relativa (%). Foi verificada correlação entre o risco sanitário e indicador higiênico sanitário 

pelo coeficiente de Spearman. 

 

3. Resultados e discussão 

 Dos indivíduos pesquisados 12% (n=4) eram do sexo masculino e 88% (n=30) do sexo 

feminino. Em relação à escolaridade, a maioria (56%) possui ensino médio incompleto e 29% 

ensino médio completo, os demais percentuais correspondem ao ensino fundamental. Em 

relação a capacitação 97% (n=33) relatou ter participado, sendo 82% (n=28) há menos de 12 

meses. 

 A tabela 2 apresenta os resultados do indicador higiênico sanitário, um importante 

indicador à medida que é capaz de avaliar a eficácia dos procedimentos de higienização. Nas 

escolas avaliadas apenas 29,2% apresentaram resultados satisfatórios e 54,2% apresentaram 
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condições higiênicas insatisfatórias o que indica falha no procedimento de lavagem similar ao 

observado em outros estudos (DA VITÓRIA et al., 2018; DE OLIVEIRA et al., 2014). Duas 

escolas (8,3%) tiveram resultados que indicam falha no procedimento de lavagem e desinfecção 

pois foi verificada a presença de microrganismos patogênicos (Staphylococcus aureus) o que 

também foi observado em escolas públicas brasileiras  (TRINDADE et al., 2014). 

 Em relação ao risco sanitário, o maior percentual (66,7%) foi atribuído ao risco sanitário 

regular similar a outro estudo realizado em escolas públicas brasileiras (DE OLIVEIRA et al., 

2014) e outros estudos identificaram risco sanitário regular em escolas públicas em diferentes 

percentuais: 34,65% (DA VITÓRIA et al., 2018), 48,35% (LOPES et al., 2015) e 100% 

(RUDAKOFF et al., 2018). Neste estudo não foram observadas escolas com risco sanitário alto 

ou muito alto, diferente de outros pesquisadores que identificaram em escolas públicas 

brasileiras risco sanitário alto em percentuais superiores a 24% (LOPES et al., 2015; ROSSI et 

al., 2017) e muito alto (LOPES et al., 2015). Quanto ao risco sanitário baixo, esse estudo 

identificou 33,3% das escolas, enquanto não foi observado risco sanitário baixo em outros 

estudos (DE OLIVEIRA et al., 2014; LOPES et al., 2015; RUDAKOFF et al., 2018). Já uma 

outra pesquisa realizada em escolas públicas brasileiras identificou 61,5% das escolas com 

baixo risco sanitário (DA VITÓRIA et al., 2018).  

 Não foram encontrados estudos realizados com escolas privadas, desta forma, toda 

comparação dos resultados desta pesquisa foi realizada com achados de escolas públicas 

brasileiras e, não foram utilizados para fins de discussão estudos que tiveram como instrumento 

listas de verificação baseadas na legislação sanitária (RUDAKOFF et al., 2018; SANTANA et 

al., 2009; TÓTH; BITTSÁNSZKY, 2014; TRINDADE et al., 2014). 

 Não foi observada relação entre o risco sanitário e o os resultados das análises 

microbiológicas após análise estatística (tabela 2). 



51 
 

 
 

Tabela 2. Indicadores higiênicos e sanitários e risco sanitário em escolas privadas, São Paulo, 

2018. 

Risco 

sanitário 
Satisfatório 

Condições 

higienicas de 

alerta 

Condições 

higiênicas 

insatisfatórias 

Condições 

sanitárias 

insatisfatórias 

Condições 

higiênico 

sanitárias 

insatisfatórias 

Total 

p 

muito alto 0 0 0 0 0 0  

alto 0 0 0 0 0 0  

regular 6 1 9 0 1 17  

baixo 1 1 4 0 1 7  

muito baixo 0 0 0 0 0 0  

Total 7 2 13 0 2 24 0,65 

 

 

 Quanto aos conhecimentos sobre boas práticas dos manipuladores a média de acertos 

foi de 78,3%, sendo o maior percentual de acertos (81,3%) dos indivíduos com locus de controle 

interno, embora não tenha sido observada diferença significante quando comparados os 

resultados entre os locus (p=0,07), como apresentado na tabela 3. O locus de controle permite 

identificar quando a responsabilidade sobre os resultados são atribuídas a si próprio (interno) 

ou a outros fatores, que fogem ao controle do indivíduo (externo) (BYRD-BREDBENNER et 

al., 2007) e ainda é uma variável comportamental pouco estudada na área de segurança dos 

alimentos.  

 Na identificação da percepção de risco para DTA foi observada alta percepção (>7) para 

os itens avaliados como apresentado na tabela 3, sendo a média destes manipuladores 8,2. Um 

estudo realizado no Brasil, em escolas públicas, identificou 50% dos manipuladores com risco 

médio ou baixo em situações com potencial risco para DTAs (DA CUNHA; STEDEFELDT; 

DE ROSSO, 2012a).  

 Verifica-se na tabela 3 que apenas a questão relacionada a desinfecção de hortifrutis 

apresentou diferença significante (p=0,004) entre os locus neutro e interno, quando associada a 

questão de percepção de risco.  
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 Neste estudo não foram encontradas escolas com risco sanitário alto ou muito alto e a 

percepção de risco identificada dos manipuladores destas escolas foi alta. Estes resultados 

sugerem que a alta percepção de risco pode contribuir para a redução do risco sanitário à medida 

que contribui para adoção de práticas mais seguras relacionadas à manipulação dos alimentos. 

É possível observar também que predomina o locus de controle interno e um elevado percentual 

de conhecimento que também podem estar relacionados à redução dos comportamentos de risco 

e do entendimento da responsabilidade dos manipuladores na redução do risco de DTAs. 

Embora o indicador sanitário demonstre a necessidade de reavaliar procedimentos. Tais 

achados podem ser resultado da capacitação constante, mas não apenas, uma vez que sabemos 

que o conhecimento não é suficiente para garantir mudanças de comportamento, mas que a 

forma de gestão da segurança dos alimentos e a presença de responsável técnico frequente no 

local podem ser fatores que contribuam positivamente. 
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Tabela 3. Conhecimentos e percepção de risco de manipuladores de alimentos de escolas 

privadas, São Paulo, 2018. 

 Locus n Média dp p 

Conhecimento (% acertos) 

 

 

 

Neutro 4 62,5 17,68 0,07 

Interno 26 81,3 14,25  

Externo 4 75,0 17,68  

Total 34 78,3 15,78  

Em que grau você acredita que uma doença transmitida por 

alimentos pode ser grave ou letal a um aluno? 

 

 

 

Neutro 4 6,75 2,22 0,49 

Interno 26 8,35 2,68  

Externo 4 8,50 1,00  

Total 34 8,18 2,50  

Qual o risco de um alimento causar vômitos e diarreia se for 

deixado exposto por mais de uma hora? 

 

 

 

Neutro 4 6,25 1,70 0,10 

Interno 26 7,92 2,24  

Externo 4 9,50 1,00  

Total 34 7,91 2,19  

Qual o risco de um alimento causar vômitos e diarreia se for 

preparado por alguém que não higienizou as mãos? 

 

 

 

Neutro 4 7,75 2,63 0,52 

Interno 26 9,00 2,38  

Externo 4 9,50 1,00  

Total 34 8,91 2,28  

Qual o risco de um alimento causar vômitos e diarreia se for 

preparado em uma bancada próxima à pia onde é lavada a louça? 

 

 

 

Neutro 4 6,25 2,06 0,39 

Interno 26 7,58 2,48  

Externo 4 8,50 1,00  

Total 34 7,53 2,33  

Qual o risco de uma fruta ou salada causar vômitos e diarreia se 

não for higienizada com hipoclorito de sódio? 

 

 

 

Neutro 4 6,25a 1,26 0,004* 

Interno 26 9,12b 1,53  

Externo 4 8,00ab 1,41  

Total 34 8,65 1,74  

Qual o risco de um alimento causar vômitos e diarreia se 

preparado em uma placa de corte higienizada com água? 

 

 

 

Neutro 4 5,00 2,44 0,05 

Interno 26 8,39 2,80  

Externo 4 9,25 0,96  

Total 34 8,09 2,82  

* diferença signiticativa p<0,05. Entre letras iguais não há diferença significante 
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ANEXO A – LISTA DE VERIFICAÇÃO DE BOAS PRÁTICAS ESCOLARES 
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APÊNDICE A - Autorização para coleta de dados 

 

 

Eu, _____________________________________________________ responsável 

pela escola __________________________________________________, declaro 

estar ciente dos requisitos da Resolução CNS/MS 466/12 e suas complementares e 

declaro que tenho conhecimento dos procedimentos/instrumentos aos quais os 

participantes da presente pesquisa serão submetidos. Assim autorizo a coleta de 

dados do projeto de pesquisa intitulado “Percepção de risco e risco sanitário em 

escolas privadas: A interface para a formação dos manipuladores de alimentos” 

sob responsabilidade da pesquisadora Vivian Zollar, aluna do programa de pós-

graduação Ensino em Ciências da Saúde modalidade mestrado profissional, sob a 

orientação da Profa. Dra. Elke Stedefeldt após a aprovação do referido projeto de 

pesquisa pelo Comitê de Ética em Pesquisa. 

Autorizo ainda a coleta de amostras por meio de swab de superfície de manipulação 

de alimentos. 

 

Dados da escola 

 

Razão social: _____________________________ 

Nome fantasia: ____________________________ 

CNPJ: ___________________________________ 

 

 

Dados do responsável 

 

Nome:_______________________________________ 

RG: _________________________________________ 

Assinatura: ___________________________________ 

Data: _____/_____/_____ 
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APÊNDICE B - Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 
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APÊNDICE C - LISTA DE VERIFICAÇÃO ADAPTADA PARA ESCOLAS 
 

     

1. EDIFÍCIOS E 

INSTALAÇÕES DA 

ÁREA DE 

PREPARO DE 

ALIMENTOS   S N NA 

1.1 

Áreas circundantes não oferecem condições para abrigo, acesso e 

proliferação de pragas e vetores?       

1.2 

Na área externa há piso resistente, lavável e sem acúmulo de 

liquidos e resíduos? Se houver vegetação, esta é mantida aparada?       

1.3 

Armazenamento de lixo revestido com material sanitário e provido 

de ponto de água e ralo ou no caso de caçambas são de material 

de fácil limpeza e com tampa?       

1.4 

Capacidade adequada ao volume e período de coleta? Protegida 

de sol, chuva, acesso de animais e pessoas estranhas à atividade?       

1.5 

Área para guarda de botijões de gás é exclusiva, ventilada e acom 

acesso protegido?       

1.6 

Áreas limpas, organizadas, em boas condições de conservação, 

livres de focos de insalubridade, pragas, vetores e materiais em 

desuso?       

1.7 Garante acessibilidade à pessoa com deficiência?       

1.8 

Não há comunicação direta com dependências residenciais/ 

moradias?       

1.9 

Ralos e grelhas em número suficiente? Dotados de dispositivos 

que impeçam pragas e vetores, protegidos e sifonados, ligados à 

rede de esgoto?       

1.10 

Há reservatório de água potável em local protegido e acessível 

para limpeza? É constituído em material resistente, atóxico e 

impermeável? Mantido fechado?       

1.11 

Instalações permitem fluxos operacionais que evitem a 

contaminação cruzada, desde o recebimento, até a distribuição?       

1.12 

Dimensionamento compatível com as atividades desenvolvidas 

(volume, padrão de refeições e sistema de distribuição)?       

1.13 

Instalações organizadas de maneira a restringir o trânsito de 

pessoas não envolvidas nas atividades do setor?       
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1.14 

No caso de reformas, estas acontecem de forma isolada e fora do 

horário de produção? São adotados procedimentos de 

higienização para o reinicio das atividades?       

1.15 

Instalações garantem o conforto ambiental (ruídos, ventilação e 

iluminação)?       

1.16 

Pisos de material liso, antiderrapante, impermeável, lavável, de 

fácil higienização? Possuem inclinação ao ralo?       

1.17 Não são utilizados tapetes ou outros para forração do piso?       

1.18 

Paredes com acabamento liso, impermeável, lavável, de cor clara e 

resistentes? Livre de rachaduras, descascamentos e imperfeições?       

1.19 Não há divisórias de vazio interno?       

1.20 

Aberturas de coifas e/ ou exaustão são protegidas contra o acesso 

de pragas e vetores?       

1.21 

Teto com acabamento liso, impermeável, lavável, de cor clara, sem 

frestas e resistentes ao calor? Livres de goteiras, umidade, bolores, 

descascamentos e rachaduras?       

1.22 

Portas com acabamento liso, resistente, impermeável, de fácil 

limpeza e de cor clara?       

1.23 

Portas são ajustadas ao batente e possuem fechamento 

automático? As portas com acesso direto ao meio externo 

possuem proteção contra entrada de sujidades e insetos/ 

roedores?       

1.24 

Janelas possuem acabamento liso, resistente, impermeável e de 

fácil limpeza? São protegidas do acesso de insetos e roedores e da 

incidência de raios solares sobre alimentos, equipamentos e 

funcionários?       

1.25 Iluminação uniforme, sem ofuscamentos ou cantos escuros?       

1.26 

Rampas e escadas e/ ou desnível há corrimão/ guarda corpo e 

dispositivos antiderrapantes?       

1.27 

Lâmpadas e luminárias protegidas contra explosões e quedas 

acidentais?       

1.28 Sem fiação ou instalação elétrica aparente?       

1.29 

Conforto térmico assegurado por aberturas que permitam 

circulação natural do ar ou há mecanismos de exaustão 

adequados?       

1.30 Ausência de ventiladores nas áreas de produção?       

1.31 Pé direito mínimo de 2.70 m?       
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1.32 

No caso da existência de equipamentos de climatização, estes tem 

registro de procedimentos de higienização períodica?       

1.33 Há pias exclusivas para higienização de mãos na área de produção?       

1.34 Vestiários providos de pias para higienização de mãos?       

1.35 

Instalações sanitárias para funcionários providas de pia para 

higienização de mãos, sanitário com descarga e tampa e lixeira 

sem contato manual?       

1.36 

Presença de armários individuais ou similares para guarda de 

roupas e pertences pessoais?       

1.37 

Instalações sanitárias sem comunicação direta com as áreas de 

produção e armazenamento?       

1.38 Esgotamento sanitário é ligado à rede de esgoto?       

1.39 Presença de caixa de gordura?       

1.40 

A caixa de gordura é vedada e localizada fora da área de de 

manipulação e armazenamento?       

1.41 

Móveis, equipamentos e utensílios são constutuídos de material 

sanitário e estão limpos, organizados, sem inscrustações e em bom 

estado de conservação?       

1.42 

Equipamentos, bancadas, prateleiras, pias, cubas e utensílios em 

quantidade suficiente?       

2. 

EQUIPAMENTOS 

PARA 

TEMPERATURA 

CONTROLADA   S N NA 

2.1 

Os equipamentos de refrigeração são dimensionados de acordo 

com o volume de alimentos manipulados ou armazenados no 

local?       

2.2 

Quando do armazenamento de alimentos em um mesmo 

equipamento, estes são organizados de forma a evitar a 

contaminação cruzada e a migração de odores?       

2.3 

Neste caso, o equipamento é regulado de forma a atender os 

alimentos que necessitam de menor temperatura para 

conservação?       

2.4 

Alimentos prontos para consumo são protegidos com coberturas 

individuais de forma que o fundo de um recipiente não seja a 

cobertura do outro?       
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2.5 

Ausência de caixas de papelão ou existência de equipamento 

exclusivo para produtos nessas embalagens?       

2.6 

Alimentos em descongelamento são protegidos e identificados 

com data de início do processo e data de uso?       

2.7 

As temperaturas de equipamentos de congelamento atendem às 

especificações dos fabricantes?       

2.8 

São respeitadas as temperaturas e prazo de validade para 

alimentos congelados de: 0 a -5ºC: 10 dias, -6 a -10ºC: 20 dias; -11 

a -18ºC: 30 dias; abaixo de -18ºC: 90 dias       

3. 

MANIPULADORES   S N NA 

3.1 

Manipuladores com unhas curtas, sem esmalte/ base, cabelos 

protegidos por toucas, sem o uso de adornos?       

3.2 

Unifomes limpos, bem conservados, fechados, completamente 

apropriados à atividade, sem bolsos acima da cintura e calçados 

fechados e antiderrapante?       

3.3 

Os uniformes são utilizados exclusivamente durante a jornada de 

trabalho nas dependências da escola, trocados diariamente e 

utilizados de forma a evitar a contaminação dos mesmos?       

3.4 

As peças de uniformes disponibilizadas aos funcionários 

possibilitam a troca diária?       

3.5 

Nas atividades de manuseio de resíduos ou higienização das 

instalações há aventais diferenciados e exclusivos?       

3.6 Os aventais plásticos não são utilizados próximo à fontes de calor?       

3.7 

Ausência de panos ou sacos plásticos para a proteção do 

uniforme?       

3.8 

Há EPIs adequados e suficientes para o desenvolvimento das 

atividades disponibilizados pela escola?       

3.9 São utilizadas luvas de malha de aço para o corte de carnes?       

3.10 

São utilizadas luvas anti corte para o corte de vegetais e outros 

produtos?       

3.11 

São utilizadas luvas de cano longo para manipulação de produtos 

de higiene e limpeza?       

3.12 

As mãos são higienizadas na chegada ao trabalho, após utilizar 

vestiários e sanitários, após manipular alimentos crus e não 

higienizados, antes de manipular alimentos prontos, higienizados 

ou cozidos, após tossir ou espirrar, após manusear materiais de 
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limpeza, manipular lixo, tocar em caixas ou dinheiro e na troca de 

luvas? 

3.13 

Estão disponíveis os produtos para higienização de mãos 

(sabonete antisséptico no caso de pias exclusivas ou sabonete 

neutro e álcool gel nas pias não exclusivas)?        

3.14 

Não são utilizados para lavagem das mãos sabão em pedra, 

sabonete em barra, sabão em pó ou detergente neutro?       

3.15 

Se utilizadas máscaras, estas são corretamente posicionadas e 

trocadas frequentemente durante a jornada de trabalho?       

3.16 

Não são observados hábitos como  cantar, assobiar, mascar goma, 

provas alimentos com as mãos, enxugar suor com as mãos, 

uniforme ou panos e outros?       

3.17 

Ausência de manipuladores com sintomas sugestivos de processos 

infecciosos (buco-odontológicos, cutâneos ou gastrointestinais)?       

3.18 

Ausência de lesões ou cortes nas mãos sem a devida proteção com 

luvas descartáveis e impermeáveis?       

3.19 

Presença de PCMSO - Programa de Controle Médico e Saúde 

Ocupacional?       

3.20 

São realizados exames complementares semestralmente,  no 

mínimo coprocultura e coproparasitológico para manipuladores?       

3.21 

São realizados exames complementares semestralmente,  no 

mínimo coprocultura e coproparasitológico para envolvidos na 

distribuição das refeições?       

3.22 

ASO - Atestado de Saúde Ocupacional e laudos de exames 

complementares disponíveis?       

3.23 Presença de PPRA - Programa de Prevenção de Riscos Ambientais?       

3.24 

É realizada capacitação dos manipuladores em higiene, boas 

práticas e POPs?       

3.25 Há registro das capacitações?       

4. RECEBIMENTO   S N NA 

4.1 

Recebimento acontece em área protegida de chuva, sol, poeira e 

livre de residuos e inservíveis?       

4.2 

Há pallets de forma que os alimentos no ato do recebimento não 

permaneçam diretamente sobre o piso?       
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4.3 

No ato do recebimento são observadas as condições de 

conservação e limpeza dos veículos, bem como uniformização e 

higiene dos entregadores?       

4.4 

É realizada verificação de rotulagem, data de validade, dados de 

origem, temperatura dos alimentos congelados e resfriados, sinais 

de degelo/ recongelamento e características sensoriais?        

4.5 

Caso os produtos não estejam nas condições adequadas é 

realizada devolução?       

4.6 É realizado o registro de recebimento em planilha própria?       

5. PROCESSOS E 

PRODUÇÕES   S N NA 

5.1 Há termômetro calibrado anualmente? Registro presente?       

5.2 

Alimentos armazenados em local organizado, com iluminação, 

ventilação e temperatura adequados?       

5.3 

São separados por grupo/ tipo e sem contato com materiais de 

higiene e limpeza ou outros que liberam odores?       

5.4 

Dispostos distantes do piso, sobre estrados com acabamento liso, 

mantidos em bom estado de conservação e limpeza?       

5.5 Seguem o sistema PVPS - Primeiro que vence, primeiro que sai?       

5.6 

Produtos vencidos, avariados ou impróprios para consumo são 

segregados e identificados com a destinação final determinada?       

5.7 

Na despensa, os alimentos encontram-se no mínimo a 10 cm de 

distância da parede, 60 cm do forro e 25 cm do piso?       

5.8 

Materiais descartáveis são mantidos organizados, separados de 

alimentos, sobre estrados e/ ou prateleiras?       

5.9 

Estão ausentes pertences de uso pessoal e outros nas áreas de 

armazenamento e produção?       

5.10 

Após a abertura, os alimentos são conservados conforme a 

recomendação do fabricante e identificação de data de abertura e 

do novo prazo de validade?       

5.11 

Fluxo linear sem  cruzamento de atividades de forma a evitar a 

contaminação cruzada?       

5.12 

Há separação de áreas para manipulação de hortifrutis, carnes e 

pescados de forma a evitar a contaminação cruzada?       

5.13 Ausência de produtos vencidos?       

5.14 As embalagens são lavadas antes da abertura?       
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5.15 Todos os equipamentos e utensílios são higienizados antes do uso?       

5.16 

Os hortifrutis passam por processo de desinfecção ou cocção de 

no mínimo a 74ºC antes do consumo?       

5.17 

A manipulação de produtos perecíveis não ultrapassa 30 minutos 

em temperatura ambiente?       

5.18 

O descongelamento de alimentos é realizado sob refrigeração a no 

máximo 5ºC ou em forno de micro-ondas (neste último é 

submetido imediatamente à cocção)?       

5.19 

O processo de cocção atinge a temperatura mínima de 74ºC ou 

70ºC por 2 minutos ou 65ºC por 10 minutos?       

5.20 

No caso de alimentos resfriados a temperatura é reduzida de 60º a 

10ºC em no máximo duas horas?       

5.21 

São utilizados apenas os ovos com cascas limpas e íntegras e em 

preparações que estejam bem cozidos?       

5.22 

No reaquecimento, os alimentos atingem a temperatura mínima 

de 74ºC?       

5.23 Não são utilizados restos de alimentos?       

5.24 

É garantida a ausência de caixas de papelão ou madeira na área de 

produção?       

5.25 

Durante a distribuiição os alimentos quentes são mantidos em 

temperaturas superiores a 60ºC por no máximo 6 horas ou no caso 

de temperaturas menores é respeitado o tempo máximo de uma 

hora?       

5.26 A água do balcão quente é mantida no mínimo a 80ºC?       

5.27 

Durante a distribuiição os alimentos frios são mantidos em 

temperaturas até 10ºC por no máximo 4 horas ou entre 10 e 21º 

por no máximo 2 horas?       

5.28 Reservatório de água higienizado a cada seis meses?       

5.29 

A higienização e manutenção dos elementos filtrantes segue as 

recomendações do fabricante?       

6. HIGIENIZAÇÃO 

AMBIENTAL   S N NA 

6.1 

Os procedimentos são eralizdos de forma a evitar a contaminação 

cruzada?       

6.2 
Equipamentos que apresentem superfícies não visíveis e que 

possam acumular resíduos são desmontados para higienização ou 
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na impossibilidade de desmontagem, são utilizadas técnicas de 

higienização eficientes? 

6.3 

Os procedimentos de higienização são suficientes para garantir a 

inexistência de contaminação cruzada e a não contaminação dos 

alimentos?       

6.4 

Materiais de higiene e limpeza são guardados em local próprio, em 

bom estado e de uso exclusivo da cozinha?       

6.5 São utilizados apenas panos descartáveis?        

6.6 

Os panos descartáveis são usados de maneira a não acarretar 

riscos de contaminação cruzada?       

6.7 

Os produtos de higienização profissional são regularizados junto a 

ANVISA, acompanhados de FISPQ e utilizados de acordo com as 

recomendações dos fabricantes?       

6.8 

Na lavagem de utensílios em máquinas é atingida a temperatura 

mínima de 55ºC na lavagem e 80ºC no enxague?       

6.9 

Não são realizados procedimentos como varrer a seco, reutilizar 

embalagens de materiais de limpeza ou alimentos, lavar uniformes 

ou panos nas áreas de manipulação ou manter esponjas, sabões e 

panos imersos em água ou outra solução?       

6.10 

Não são realizados procedimentos de lavagem durante a 

manipulação de alimentos?       

6.11 

O controle de pragas inclui medidas preventivas e corretivas, de 

forma a minimizar o uso de desinfestantes?       

6.12 Há barreiras físicas contra o abrigo e acesso de pragas?       

6.13 

Há documentação que comprove o serviço de desinfestantes por 

empresa especializada devidamenet licenciada/ registrada nos 

órgãos competentes?       

6.14 É realizada a separação de resíduos orgânicos e recicláveis?       

6.15 

As lixeiras nas áreas de produção e consumo são constituídas de 

material lavável, revestidas de sacos específicos, com tampa por 

acionamento não manual/ pedal e higienizadas diariamente?       

7. CONTROLE DE 

QUALIDADE E 

DOCUMENTAÇÃO         

7.1 

São aplicados roteiros de verificação periodicamente com a 

aplicação de planos de ação corretivas indicando prazos e 

responsáveis?       
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7.2 É realizado monitoramento de temperaturas durante o preparo?       

7.3 

É realizado registro das temperaturas dos equipamentos de 

conservação, no mínimo 2 vezes ao dia?       

7.4 

As temperaturas dos alimentos na distribuição são aferidas e 

registradas a cada 2 horas?       

7.5 São coletadas amostras das refeições prontas?       

7.6 

As amostras contém no mínimo 100 gramas, coletadas em um 

terço do tempo antes do término da distribuição e armazenadas 

por 96 horas, no caso de liquidos sob refrigeração até 4ºC e 

sólidos, sob congelamento a -18ºC?       

7.7 

Há POP de higiene das instalações, equipamentos, móveis e 

utensílios?       

7.8 Há POP de capacitação, higiene e saúde de manipuladores?       

7.9 Há POP de controle integrado de pragas urbanas?       

7.10 Há POP de higienização do reservatório de água?       

7.11 Há POP de higienização de hortifrutis?       

7.12 Presença de cadastro de fornecedores (ME ou EPP)?       
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APÊNDICE D - QUESTIONÁRIO PARA MANIPULADOR DE ALIMENTOS  
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