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Resumo 

 
 
FEIJÓ, Rosemeri Carvalho. Perfil e condições higiênico-sanitárias de cantinas 
escolares de Pelotas/RS. 2015. Dissertação. (Mestrado em Nutrição e Alimentos) – 
Programa de Pós-Graduação em Nutrição e Alimentos, Universidade Federal de 
Pelotas, Pelotas, 2015. 
 

A cantina é um dos locais, dentro da escola, onde são realizadas as refeições e 
adquiridos os alimentos pelos alunos para seu consumo. Este local deve 
proporcionar bem estar e oferecer uma alimentação adequada, tanto em qualidade 
nutricional como em qualidade higiênico-sanitária. Neste sentido, a importância 
deste estudo consiste em conhecer as cantinas das escolas da cidade de 
Pelotas/RS, com o principal objetivo de caracterizá-las quanto aos tipos de alimentos 
produzidos e comercializados, assim como quanto às suas condições higiênico-
sanitárias. O estudo foi transversal, do tipo censo, realizado entre os meses de abril 
e setembro de 2014, em 87 escolas e 26 cantinas da cidade. Foram aplicados os 
seguintes instrumentos: Questionário de caracterização da escola, Questionário de 
caracterização da cantina, Check list de oferta e publicidade de alimentos e Lista 
para a verificação das boas práticas de fabricação. Foi realizada coleta de água de 
ponto localizado dentro da área de manipulação de cada cantina, sendo realizada 
dosagem de cloro e análise microbiológica para detecção de coliformes totais e 
Escherichia coli. Como resultados importantes foram verificados a baixa interferência 
na produção e comercialização de alimentos pela comunidade na cantina escolar, 
poucos locais com Alvará Sanitário e nutricionista, proprietários sem capacitação em 
manipulação de alimentos, elevada frequência de comercialização de alimentos não 
saudáveis, adequação às condições higiênico-sanitárias da maioria das cantinas, 
porém com alguns itens insatisfatórios como instalações físicas, manejo de resíduos, 
manipulador, documentação e registro. Para melhorar as condições do serviço 
prestado e assegurar a qualidade nutricional e sanitária dos alimentos produzidos e 
comercializados nas cantinas são necessárias ações educativas que envolvam toda 
comunidade escolar. 
 
 
Palavras-chave: Alimentação escolar. Obesidade infantil. Higiene dos alimentos. 
Doenças transmitidas por alimentos. 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

Abstract  

 

 

FEIJÓ, Rosemeri Carvalho. Profile and sanitary conditions of school canteens of 
Pelotas / RS. 2015. Dissertation. (Master of Nutrition and Food) - Programa de Pós-
Graduação em Nutrição e Alimentos, Universidade Federal de Pelotas, Pelotas, 
2015. 
 
The canteen is one of the places within the school, where they are made meals and 
foods purchased by students for their consumption. This place should provide well-
being and provide adequate food, both in nutritional quality as in sanitary conditions. 
In this regard, the importance of this study is to understand the canteens of schools 
in the city of Pelotas / RS, with the main objective to characterize them as to the 
types of produced and marketed food, as well as to their sanitary conditions. The 
study was cross-sectional, the type census, held between April and September 2014 
in 87 schools and 26 canteens in the city. The following instruments were applied: 
school characterization questionnaire, canteen characterization questionnaire, 
offering Checklist and advertising of foods and list for verification of good 
manufacturing practices. Point of water collection was held located within the area of 
handling each canteen, being held chlorine dosing and microbiological analysis to 
detect total coliforms and Escherichia coli. As important results have been verified to 
low interference in the production and marketing community for food in the school 
canteen, few places with Sanitary Permit and nutritionist, unskilled owners in food 
handling, high frequency marketing of unhealthy foods, adaptation to hygienic 
conditions health of most canteens, but with some unsatisfactory items as physical 
facilities, waste management, handler, documentation and registration. To improve 
the service conditions and ensure the nutritional and sanitary quality of food 
produced and sold in the canteens are required educational activities involving the 
whole school community. 
 
Keywords: School feeding. Childhood obesity. Food hygiene. Foodborne illness. 
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1- INTRODUÇÃO 

 

 A escola desempenha importante papel na formação dos hábitos alimentares, 

visto que é nesse ambiente que expressivo número de crianças e adolescentes 

permanece diariamente por longo tempo. Ela também é local propício à aplicação de 

programas de educação em saúde, incluindo programas de educação nutricional. 

Estes devem consistir em processos ativos, lúdicos e interativos que favoreçam as 

mudanças de atitude e as práticas alimentares (SCHIMTZ, et al., 2008). Os 

programas de educação nutricional devem ir além das atividades em sala de aula, 

considerando a importância que os serviços de alimentação em ambiente escolar, 

principalmente no que se refere ao fornecimento, a comercialização de alimentos e 

de refeições adequadas do ponto de vista nutricional e sanitário, além desses 

aspectos, também buscando o atendimento às preferências dos alunos (DANELON; 

DANELON; SILVA, 2006). 

 Desta forma, o acesso aos alimentos dentro do ambiente escolar pode ocorrer 

de diversas maneiras, sendo uma delas a cantina escolar. Esta deve oferecer 

alimentos seguros no que se refere à qualidade higiênico-sanitária e de boa 

qualidade nutricional. 

 No à legislação foi sancionada a Lei nº 13.027 em 16 de agosto de 2008, que 

dispõe sobre a comercialização de lanches e bebidas em escolas do Estado (RIO 

GRANDE DO SUL, 2008). Essa Lei tem como objetivo melhorar a qualidade 

nutricional dos alimentos ofertados aos alunos, pois estimula o consumo de frutas, 

verduras e produtos naturais, restringindo, assim a comercialização de alimentos 

industrializados. Ao mesmo tempo responsabiliza os proprietários de cantinas a 

garantir a qualidade higiênico-sanitária dos alimentos comercializados. Leis 

semelhantes já existiam nos municípios de Florianópolis/SC (FLORIANÓPOLIS, 

2001), Rio de Janeiro/RJ (RIO DE JANEIRO 2002 e 2004) e Ribeirão Preto/SP 

(RIBEIRÃO PRETO, 2002) e nos estados do Paraná (PARANÁ, 2005), São Paulo 

(SÃO PAULO, 2005), Santa Catarina (SANTA CATARINA, 2001), Rio de Janeiro 

(RIO DE JANEIRO, 2005) e Distrito Federal (DISTRITO FEDERAL, 2005).  Em 

2004, o Ministério da Saúde lançou os “Dez Passos para a Promoção da 

Alimentação Saudável nas Escolas” (BRASIL, 2010), como um conjunto de 
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estratégias para propiciar a adesão da comunidade escolar a hábitos alimentares 

saudáveis e atitudes promotoras da saúde. Este conjunto de ações reforça todas as 

legislações existentes, colaborando, assim para melhorar a alimentação ofertada 

nas escolas. 

Neste sentido, os lanches comercializados aos escolares devem ser 

adequados tanto no que se refere à qualidade nutricional, quanto ao aspecto 

higiênico-sanitário. Alimentos hipercalóricos e ricos em açúcares e sal, produzidos e 

ofertados nas cantinas escolares, contribuem para o aumento da obesidade infantil, 

que atualmente é uma epidemia mundial. A obesidade é um dos problemas mais 

preocupantes no que diz respeito à saúde infantil, podendo estar associada a outras 

doenças crônicas não transmissíveis, como hipertensão, dislipidemias e aumento da 

glicemia. Essa realidade necessita ser modificada, e a cantina deve ser um espaço 

que reforce e estimule a prática de hábitos alimentares saudáveis, abordados pelo 

educador nas aulas (WILLHEN; RUIZ; OLIVEIRA, 2010). Nesse contexto, a escola 

aparece como espaço privilegiado para o desenvolvimento de ações de melhoria 

das condições de saúde e do estado nutricional das crianças, sendo um setor 

estratégico para a concretização de iniciativas de promoção da saúde, como o 

conceito da “Escola Promotora da Saúde”, que incentiva o desenvolvimento humano 

saudável e as relações construtivas e harmônicas (MELLO; LUFT; MEYER, 2004). 

Os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs) orientam a promoção de 

concepções de saúde de modo transversal no currículo escolar. Desta forma, existe 

a abordagem dos temas relacionados à alimentação e nutrição, cabendo aos 

educadores a seleção do conteúdo e da estratégia adequada, além de sua 

constante atualização (FIORE; JOBSTRAIBIZER; SILVA; MANCUSO, 2012). 

No que se referem à qualidade higiênico-sanitária, alimentos manipulados em 

ambientes precários e por pessoas não preparadas, podem trazer sérias 

consequências à saúde dos estudantes. Sabe-se que 60% das Doenças 

Transmitidas por Alimentos (DTA) ocorrem devido às práticas inadequadas dos 

manipuladores e são causadas pelo consumo de alimentos contaminados, servidos 

no comércio de alimentos. Além disso, diversos fatores podem contribuir para a 

ocorrência de DTA: a exposição prolongada do alimento durante o processo de 

manipulação; a dificuldade da manutenção do tempo e temperatura de distribuição; 
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os hábitos inadequados dos próprios consumidores, entre outros (CARVALHO; 

GERMANO; GERMANO, 2011). 

  

  O desenvolvimento desta pesquisa justifica-se pela inexistência de estudos 

em escolas e cantinas escolares de Pelotas/RS, com abordagem sobre 

caracterização a importância do conhecimento e da realidade destes locais. Os 

resultados obtidos com esta pesquisa servirão para que se conheçam as escolas e 

cantinas escolares, os alimentos produzidos e comercializados e suas condições 

higiênico-sanitárias, para que futuramente sejam realizadas intervenções, no sentido 

de melhorar a qualidade dos alimentos e dos locais que não estiverem adequados.  

 

1.1 – OBJETIVO 

 

1.1.1 - OBJETIVO GERAL: caracterizar as escolas e as cantinas de escolas 

públicas e privadas da cidade de Pelotas/RS. 

 

1.1.2 - OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

- identificar a presença de cantinas ou outra forma de comércio de alimentos na 

escola;  

- identificar ações de promoção de alimentação adequada e saudável por parte 

da escola e da cantina;  

- caracterizar os proprietários das cantinas escolares;  

- caracterizar as cantinas quanto à oferta e publicidade de alimentos; 

- avaliar as condições higiênico-sanitárias das cantinas escolares e analisar a 

água utilizada para o preparo dos alimentos e para a higienização das mãos dos 

manipuladores; 

- Confeccionar um manual para as cantinas, contendo informações a respeito de 

alimentação saudável e de boas práticas de manipulação. 

 

 

1.3 – HIPÓTESES: 

- a maioria das escolas e cantinas escolares de Pelotas/RS não contribui para 

a promoção de alimentação saudável, não realizando ações educativas e 
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comercializando alimentos que são considerados “não saudáveis” conforme o 

Ministério da Saúde; 

- as condições higiênicas sanitárias, da maior parte das cantinas, não estão 

adequadas quanto à legislação vigente. 

 

 

2- Revisão bibliográfica 

 

2.1- Obesidade infantil 

 A saúde infantil é amplamente afetada pelo estado nutricional. Há um 

interesse crescente acerca da possibilidade do estado nutricional apresentado pela 

criança e das práticas alimentares na primeira infância estarem relacionados à 

obesidade em indivíduos adultos, aumentando os riscos para complicações 

metabólicas (LOURENÇO, CARDOSO, 2009). 

     Dados da Pesquisa de Orçamento Familiar (POF) 2008-2009 revelaram um 

expressivo número de crianças de cinco a nove anos com excesso de peso, sendo 

34,8% dos meninos e 32% das meninas com o peso acima da faixa considerada 

saudável pela Organização Mundial da Saúde. Esses números demonstram que a 

obesidade preocupante nas crianças e que devem ser tomadas medidas eficazes 

para a redução destes índices. 

      Estudo realizado por Vieira et al. (2008), com escolares de 1ª a 4ª série, de 

escolas urbanas de Pelotas/RS, mostrou prevalências altas de sobrepeso e 

obesidade e baixas de desnutrição. A amostra foi constituída de 20.084 alunos do 

ensino público e privado e teve como resultado 3,5% de déficit nutricional, 29,8% de 

sobrepeso e 9,1% de obesidade. O sobrepeso e obesidade foram mais prevalentes 

entre os estudantes de escolas particulares em comparação com aqueles de escolas 

municipais e estaduais. 

      Felice et al. (2007) analisou o estado nutricional dos escolares e os lanches 

oferecidos nas cantinas escolares do município de São Paulo, e observou que 8,8% 

dos adolescentes apresentavam baixo peso, enquanto 23%,4 apresentavam 

excesso de peso, tendo nas escolas públicas uma maior prevalência de baixo peso, 

enquanto que nas particulares maior prevalência de excesso de peso. O mesmo 

estudo verificou também que 51,7% dos adolescentes consumiam alimentos das 
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cantinas, 23,5% lanche de casa, 32,6% merenda escolar e 18,9% não consumiam 

nada no intervalo. Os alimentos mais consumidos, entre os adolescentes avaliados 

foram guloseimas, salgadinhos de pacote e bolacha e identificou-se um consumo 

elevado de refrigerante em detrimento de sucos e lácteos (FELICE, SAMPAIO, 

FISBERG, 2007). 

 

2.2- A escola e a promoção da alimentação saudável 

       Por ter a missão de educar e de contribuir para o desenvolvimento tanto 

físico, quanto de valores e de hábitos de cidadãos em formação, a escola é um 

espaço privilegiado para a promoção de saúde.  

Segundo a Organização Pan-Americana de Saúde (OPAS), a escola 

Promotora da Saúde é aquela que promove qualidade de vida no espaço 

escolar e comunitário; que é um lugar seguro, prazeroso, com instalações 

sanitárias e físicas adequadas, com ambiente livre de drogas, da violência e 

de acidentes; que desenvolve ações cotidianas em parceria e que 

estabelece relações favoráveis ao desenvolvimento e à aprendizagem do 

cidadão, estimulando a opção por um estilo de vida saudável, sendo a 

alimentação um de seus componentes (BRASIL, 2007). 

        De acordo com a American Dietetic Association (ADA), o ambiente escolar é 

um local importante para o desenvolvimento de estratégias de intervenção para a 

formação de hábitos de vida saudáveis, podendo propiciar aos escolares opções de 

lanches nutricionalmente equilibrados, exercícios físicos regulares e programas de 

educação nutricional (BRIGGS, FLEICHHACKER, MULLER, 2010) 

       A escola é uma instituição responsável pela formação de pessoas que estão 

em processo de desenvolvimento. Todos que estão ali (professores, funcionários, 

alunos, pais e proprietários de cantina), que formam a comunidade escolar, 

precisam estar envolvidos com o processo educativo. O desenvolvimento de 

estratégias de promoção da alimentação saudável com a comunidade escolar está 

intimamente relacionado à educação nutricional. Observa-se que ações educativas 

na infância podem influir positivamente na formação do comportamento alimentar 

saudável e numa atitude positiva diante da adoção do mesmo (SCHIMTZ   et al., 

2008). 

       Portanto, promover a adoção de hábitos alimentares saudáveis ainda 

representa um grande desafio para os profissionais da saúde e da educação. Nesse 

sentido, a infância é um momento propício para a aquisição de comportamentos, 
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incluídos aqueles relativos à alimentação (SCHIMTZ  et al., 2008). Para isso são 

necessárias ações em conjunto, envolvendo e conscientizando toda a comunidade 

escolar a respeito da importância dos hábitos saudáveis desde a infância.  

       Visando avaliar os resultados de um programa para promoção de hábitos 

alimentares saudáveis em escolares de Florianópolis/SC, foi realizado um estudo 

que verificou aumento da frequência de algumas atitudes e práticas alimentares 

mais saudáveis, pelos alunos. Na escola privada foi percebida uma redução 

significativa nos percentuais de bolachas recheadas trazidas de casa pelos meninos 

e na escola pública aumentou significativamente o consumo de merenda escolar e 

aceitação de frutas (GABRIEL; SANTOS; VASCONCELOS, 2008). 

 

2.3- Cantina escolar e as leis de regulamentação 

      A cantina escolar é uma das fontes de alimentos, dentro da escola. De acordo 

com a Portaria de 23 de maio de 2005, de São Paulo, Cantina Escolar é uma 

dependência, dentro do estabelecimento de ensino, destinada a fornecer serviços de 

alimentação a alunos, professores e demais funcionários, mediante pagamento 

(SÃO PAULO, 2005). 

       Estimular hábitos alimentares saudáveis e influenciar na formação do 

indivíduo, dentro do ambiente escolar é um papel muito importante da cantina 

escolar. Ela deve ser produtora de refeições e lanches de qualidade, que englobem 

aspectos nutricionais e higiênicos, que visem à segurança alimentar e nutricional do 

aluno e da comunidade escolar, e que respeitem o prazer e o hábito cultural 

(BRASIL, 2010). É importante que a cantina escolar ofereça alimentos adequados, 

colaborando para o crescimento saudável da criança e evitando a ocorrência da 

obesidade e outras doenças associadas. 

      Santa Catarina foi o primeiro estado brasileiro a criar uma legislação 

específica, Lei Estadual 12.061/2001 para regulamentar os alimentos 

comercializados nas cantinas escolares (SANTA CATARINA, 2001). Diversos 

estados como Paraná, Mato Grosso, São Paulo, entre outros, adotaram a idéia e 

buscam a regulamentação desse comércio dentro do ambiente escolar. Estas leis, 

quando cumpridas, melhoram muito a qualidade dos alimentos comercializados, pois 

em algumas estão explícitos os tipos de alimentos que estão liberados e os que 
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estão proibidos, fazem exigência quanto ao alvará sanitário e outras medidas de 

regulamentação (BRASIL, 2007). 

      O cumprimento da lei no Estado de Santa Catarina foi avaliado e observou-se 

que a existência de cantina foi significativamente maior no setor privado (p<0,001), 

comparado ao público. A maioria das cantinas (68%) não vendia salgadinhos fritos, 

refrigerantes, pipocas industrializadas, balas, pirulitos e gomas de mascar 

(GABRIEL; VASCONCELOS; ANDRADE; SCHMITZ, 2009). 

Estudo realizado por Gabriel et al. (2010) em cantinas escolares de 

Florianópolis verificou os alimentos e bebidas comercializadas, após a instituição da 

Lei Estadual de regulamentação das cantinas, demonstrando que das 117 

instituições do município, 53,3% possuem cantina. Itens proibidos pela Lei, como os 

salgados fritos e industrializados não são mais comercializados e outros foram 

fortemente reduzidos como o refrigerante e pipocas industrializadas. Porém outros 

alimentos considerados inadequados ainda continuam sendo comercializados, 

necessitando de uma maior fiscalização, juntamente com ações educativas, 

destinadas aos proprietários das cantinas, alunos, professores e pais. 

       No Estado do Rio Grande do Sul, a Lei nº 13.027 prevê a proibição dos 

seguintes alimentos: bebidas com qualquer teor alcoólico, alimentos e bebidas que 

contenham nutrientes comprovadamente prejudiciais à saúde, alimentos e produtos 

cujos componentes possam causar dependência física ou psíquica, ainda que por 

utilização indevida. Frutas, saladas, sucos naturais e sanduíches devem ser 

ofertados com maior evidência nos bares e nas cantinas das escolas. A lei 

determina ainda que os proprietários dos estabelecimentos deverão garantir a 

qualidade higiênico-sanitário e nutricional dos produtos comercializados e que 

deverá ser afixado, pelo estabelecimento, em local visível, painel informativo 

tratando de assuntos relacionados com a qualidade nutricional dos alimentos, bem 

como o alvará sanitário expedido pelo órgão sanitário competente (RIO GRANDE 

DO SUL, 2008).  

       Com o objetivo de verificar o cumprimento da Lei Estadual 13.027 no 

município de Porto Alegre, Willhen et al. (2010) realizaram estudo com 26 cantinas 

da rede pública estadual. Do total das cantinas visitadas, 80,8% não tinham 

supervisão ou orientação de nutricionista. A maioria dos alimentos ofertados era rica 

em açúcar simples, sódio, gorduras saturadas e gorduras trans, como guloseimas, 
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chocolates, refrigerantes e bolachas recheadas. Mesmo com 96,2% dos 

responsáveis conhecendo a legislação, esta não era seguida, pois nas cantinas não 

havia maior oferta de alimentos saudáveis nem painéis sobre nutrição; 69,2% não 

incentivavam o consumo destes alimentos e 61,5% não tinham alvará sanitário. Em 

grande parte das cantinas participantes as medidas básicas de higiene não eram 

realizadas, sendo os maiores problemas a falta de uniforme e o uso de adornos, 

principalmente nos locais cujos proprietários não haviam realizado o curso de 

capacitação em boas práticas. 

       Em 2010 foi lançado, pelo Ministério da Saúde, o Manual das Cantinas 

Escolares Saudáveis, especialmente para as cantinas de escolas particulares. O 

manual contém informações sobre alimentação e nutrição, orientações sobre 

normas de higiene, estratégias e sugestões de um cronograma para implantar a 

cantina saudável, dentre outras. O objetivo é apoiar os proprietários das cantinas e 

ajudar a transformar o estabelecimento em um local mais saudável, passando, em 

cada uma das unidades, de forma clara e simples, informações sobre a importância 

da alimentação e nutrição, bem como estratégias de implantação da cantina 

saudável (BRASIL, 2010). 

      Os elevados índices de sobrepeso e obesidade em escolares no Brasil e no 

mundo suscitaram a necessidade de implementar estratégias de promoção da 

alimentação saudável para essa população (REIS; VASCONCELOS; BARROS, 

2009). Por isso todas estas legislações vêm ao encontro da necessidade de 

melhorar a qualidade dos alimentos produzidos e comercializados nas escolas e nas 

cantinas, visando o benefício à saúde dos escolares que são os seus principais 

consumidores. 

 

2.4- Boas práticas no serviço de alimentação 

       A Resolução da Diretoria Colegiada, RDC 216, de 15 de setembro de 2004 

(Agência Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA), regulamenta todos os serviços 

de alimentação, que produzam e/ou comercializam alimentos. Aplica-se aos serviços 

de alimentação que realizam algumas das seguintes atividades: manipulação, 

preparação, fracionamento, armazenamento, distribuição, transporte, exposição à 

venda de alimentos preparados ao consumo, tais como cantinas, bufês, comissarias, 

delicatéssens, lanchonetes, padarias, pastelarias, restaurantes, rotisserias e 
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congêneres (BRASIL, 2004). Neste sentido, as cantinas ficam sujeitas a esta 

Resolução que abrange edificações, equipamentos, móveis e utensílios, assim como 

higienização, controle de vetores e pragas urbanas, abastecimento de água, manejo 

dos resíduos, manipuladores, matérias-primas, ingredientes e embalagens, 

preparação do alimento, exposição ao consumo do alimento preparado, 

documentação e registro. 

       Boas Práticas são procedimentos que devem ser adotados por serviços de 

alimentação a fim de garantir a qualidade higiênico-sanitária e a conformidade dos 

alimentos com a legislação sanitária (BRASIL 2004). Devem ser aplicadas em todos 

os locais que manipulem alimentos para reduzir o risco de contaminação dos 

mesmos e, consequentemente, o desenvolvimento de Doenças Transmitidas por 

Alimentos (DTA). No caso das cantinas estas medidas devem ser adotadas para 

minimizar os riscos de contaminação dos alimentos que serão consumidos pelos 

escolares ou por qualquer outra pessoa. 

       A água é um dos principais veículos de transmissão de patógenos capazes 

de causar doenças. Segundo a RDC 216, deve ser utilizada somente água potável 

para a manipulação de alimentos (BRASIL, 2004). A ingestão de alimentos 

manipulados com água contaminada pode ocasionar doenças sérias em quem os 

consumir. 

       Instituições responsáveis por atender um grande número de pessoas, como 

escolas, utilizam água de seus reservatórios para a produção de alimentos (ROCHA 

et al., 2010). O reservatório de água deve ser edificado e ou revestido de materiais 

que não comprometam a qualidade da água, conforme legislação específica. Deve 

estar livre de rachaduras, vazamentos, infiltrações, descascamentos, entre outros 

defeitos e em adequado estado de higiene e conservação, devendo estar 

devidamente tampado. O reservatório de água deve ser higienizado, em um 

intervalo máximo de seis meses, devendo ser mantidos registros da operação 

(BRASIL, 2004). 

 Através da análise da água é possível a identificação de alguns micro-

organismos nocivos à saúde humana, como Coliformes Termotolerantes e 

Escherichia Coli. Estas bactérias são comumente encontradas no trato intestinal de 

animais de sangue quente. Uma vez encontradas na água de consumo, demonstra 

que a higiene do reservatório pode estar comprometida (ROCHA  et al., 2010).  



 

21 
 

 As doenças microbianas de origem alimentar podem ser subdivididas em 

duas grandes categorias: as intoxicações alimentares, causadas pela ingestão de 

alimentos contendo toxinas microbianas pré-formadas e as infecções alimentares, 

causadas pela ingestão de alimentos contendo células viáveis de microorganismos 

patogênicos (FRANCO, LANDGRAF, 2008). 

       De acordo com a ANVISA acontecem cerca de 670 surtos de DTA, 

acometendo, em média, treze mil indivíduos anualmente. Estudos (AMSON,  

HARACEMIV, MASSON, 2006; WELKER  et al., 2010) têm comprovado que as DTA 

são conseqüência, na maioria das vezes, do não atendimento das regras básicas de 

higiene e de segurança do alimento durante seu preparo e conservação. Um 

alimento contaminado pode causar diarréia, dor de cabeça, vômitos, mal estar e, em 

casos mais graves, paralisia muscular, problemas respiratórios, convulsões e até a 

morte. Os sintomas dependerão da quantidade ou qualidade do microorganismo, da 

toxina por ele produzida e da imunidade do indivíduo (SILVA JR., 2010).      

  Portanto, em se tratando de crianças como principais consumidores, é 

preciso ter um cuidado muito grande em relação à higiene de toda área de produção 

e comercialização de alimentos. 
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Resumo 

 

PERFIL E CONDIÇÕES HIGIÊNICO SANITÁRIAS DE CANTINAS 

ESCOLARES DE PELOTAS/RS 
 

A cantina é um dos locais onde são realizadas as refeições e onde são adquiridos os alimentos pelos 

alunos, dentro da escola. Este local deve proporcionar bem estar e uma alimentação adequada, tanto 

em qualidade nutricional como em qualidade higiênico-sanitária. Neste sentido, este estudo será 

importante para se conhecer as cantinas das escolas da cidade de Pelotas/RS, com o principal 

objetivo de caracterizá-las quanto aos tipos de alimentos produzidos e comercializados e quanto às 

suas condições higiênico sanitárias. O estudo será transversal, do tipo censo, realizado entre 

novembro de 2013 e abril de 2014, em cantinas de todas as escolas públicas e privadas da cidade, 

que aceitarem participar da pesquisa. Serão aplicados os seguintes instrumentos de coleta de dados: 

Questionário de caracterização da escola, Questionário de caracterização da cantina, Check list de 

oferta e publicidade de alimentos e Lista para a verificação das boas práticas de fabricação. Em cada 

cantina que participar será realizada coleta de água para análise microbiológica. Serão entrevistados 

o(a) diretor(a) da escola, ou pessoa designada por ele(a) e o(a) proprietário(a) da cantina ou 

responsável. Será criado um banco de dados no Software Epidata, versão 3.1 e as análises serão 

realizadas no oftware Stata, versão 12.0. Os resultados serão divulgados em meio acadêmico 

científico e devolvidos às escolas participantes, à Secretaria Municipal de Educação e Desporto e à 5ª 

Coordenadoria Regional de Educação. Também será elaborado um Manual, contendo dicas de 

alimentação saudável e boas práticas em serviço de alimentação, que será entregue às cantinas 

participantes. 

Palavras chave: Alimentação escolar, Educação nutricional, Boas Práticas de Manipulação, 

Obesidade. 
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1- INTRODUÇÃO  

 

 A escola desempenha importante papel na formação dos hábitos alimentares, 

visto que é nesse ambiente que expressivo número de crianças e adolescentes 

permanece por longo período de tempo diário. Ela também é propícia à aplicação de 

programas de educação em saúde, incluindo programas de educação nutricional. 

Estes devem consistir em processos ativos, lúdicos e interativos que favoreçam as 

mudanças de atitude e das práticas alimentares (SCHIMTZ, et al., 2008) e para isso, 

os programas de educação nutricional devem ir além das atividades em sala de 

aula. Nesse contexto, pode-se perceber a importância que os serviços de 

alimentação, disponíveis no ambiente escolar, devem assumir principalmente no que 

se refere ao fornecimento/comercialização de alimentos e refeições adequados do 

ponto de vista nutricional, sanitário e, além desses aspectos, buscando o 

atendimento às preferências dos alunos (DANELON; DANELON; SILVA, 2006). 

 O acesso aos alimentos dentro do ambiente escolar pode ocorrer de formas 

diversas e a cantina escolar é uma delas. Esta deve oferecer alimentos seguros no 

que se refere à qualidade higiênico-sanitária e de boa qualidade nutricional. 

 No Estado do Rio Grande do Sul foi sancionada a Lei nº 13.027 em 16 de 

agosto de 2008, que dispõe sobre a comercialização de lanches e bebidas em 

escolas do Estado (RIO GRANDE DO SUL, 2008). Essa Lei tem como objetivo 

melhorar a qualidade nutricional dos alimentos ofertados aos alunos, pois estimula o 

consumo de frutas, verduras e produtos naturais, restringindo, assim a 

comercialização de alimentos industrializados. Ao mesmo tempo, a mesma 

responsabiliza os proprietários de cantinas a garantir a qualidade higiênico-sanitária 

dos alimentos comercializados. Leis semelhantes também existem nos municípios 

de Florianópolis/SC (FLORIANÓPOLIS, 2001), Rio de Janeiro/RJ (RIO DE JANEIRO 

2002 e 2004) e Ribeirão Preto/SP (RIBEIRÃO PRETO, 2002) e nos estados do 

Paraná (PARANÁ, 2005), São Paulo (SÃO PAULO, 2005), Santa Catarina (SANTA 

CATARINA, 2001), Rio de Janeiro (RIO DE JANEIRO, 2005) e Distrito Federal 

(DISTRITO FEDERAL, 2005).  Em 2004, o Ministério da Saúde lançou os “10 

Passos para a Promoção da Alimentação Saudável nas Escolas” (BRASIL, 2010), 

como um conjunto de estratégias para propiciar a adesão da comunidade escolar a 

hábitos alimentares saudáveis e atitudes promotoras da saúde. Este conjunto de 
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ações reforça todas as legislações existentes, colaborando, assim para melhorar a 

alimentação nas escolas. 

 Em Florianópolis (SC) foi realizado um diagnóstico das cantinas escolares, 

verificando os alimentos e bebidas comercializadas, após a instituição da Lei 

Estadual de regulamentação das cantinas, o qual mostrou que das 117 instituições 

do município, 53,3% possuem cantina. Itens proibidos pela Lei, como os salgados 

fritos e industrializados não são mais comercializados e outros foram fortemente 

reduzidos como o refrigerante e pipocas industrializadas. Porém outros alimentos 

considerados inadequados ainda continuam sendo comercializados, necessitando 

de uma maior fiscalização, juntamente com ações educativas, destinadas aos 

proprietários das cantinas, alunos, professores e pais (GABRIEL; SANTOS; 

VASCONCELOS; MILANEZ; HULSE, 2010). 

          Os lanches escolares hipercalóricos e ricos em açúcares e sal, produzidos e 

comercializados nas cantinas escolares, contribuem para o aumento da obesidade 

infantil, que atualmente é uma epidemia mundial. A obesidade é um dos problemas 

mais preocupantes no que diz respeito à saúde infantil, podendo estar associada a 

outras doenças crônicas não transmissíveis, como hipertensão, dislipidemias e 

aumento da glicemia. Essa realidade necessita ser modificada, e a cantina deve ser 

um espaço que reforce e estimule a prática de hábitos alimentares saudáveis, 

abordados pelo educador nas aulas (WILLHEN; RUIZ; OLIVEIRA, 2010). 

 Ao mesmo tempo, que a qualidade nutricional dos alimentos comercializados 

é importante, a qualidade higiênico sanitária também é, pois alimentos manipulados 

em ambientes precários no que se refere à higiene e por pessoas não preparadas, 

podem trazer sérias conseqüências à saúde dos estudantes. Sabe-se que 60% das 

Doenças Transmitidas por Alimentos (DTA) ocorrem devido às práticas inadequadas 

dos manipuladores e são causadas pelo consumo de alimentos contaminados, 

servidos no comércio de alimentos. Além disso, diversos fatores podem contribuir 

para a ocorrência de DTA: a exposição prolongada do alimento durante o processo 

de manipulação; a dificuldade da manutenção do tempo e temperatura de 

distribuição; os hábitos inadequados dos próprios consumidores, entre outros 

(CARVALHO; GERMANO; GERMANO, 2011). 

 Nesse contexto, a escola aparece como espaço privilegiado para o 

desenvolvimento de ações de melhoria das condições de saúde e do estado 
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nutricional das crianças (MELLO; LUFT; MEYER, 2004), sendo um setor estratégico 

para a concretização de iniciativas de promoção da saúde, como o conceito da 

“Escola Promotora da Saúde”, que incentiva o desenvolvimento humano saudável e 

as relações construtivas e harmônicas. 

  O desenvolvimento deste trabalho justifica-se devido à inexistência de 

estudos nas cantinas escolares de Pelotas/RS e da importância de se conhecer a 

realidade destes locais, levando-se em consideração a adequação à Lei 13.027 de 

16 de agosto de 2008, do Estado do Rio Grande do Sul (RIO GRANDE DO SUL, 

2008). Os resultados obtidos com esta pesquisa servirão para que se conheça a 

realidade das cantinas das escolas de Pelotas/RS, os tipos de alimentos produzidos 

e comercializados e suas condições higiênico-sanitárias, para que futuramente 

sejam realizadas intervenções, no sentido de melhorar a qualidade sanitária e 

nutricional dos alimentos comercializados e dos locais que não estiverem 

adequados. 

 

2- OBJETIVOS 

2.1 - Objetivo geral 

Caracterizar as escolas e as cantinas de escolas públicas e privadas da cidade de 

Pelotas/RS. 

2.2 - Objetivos específicos 

- Caracterizar as escolas participantes e identificar a presença de cantinas ou outra 

forma de comércio de alimentos na escola. 

- Identificar ações de promoção de alimentação adequada e saudável por parte da 

escola e da cantina. 

- Caracterizar os proprietários das cantinas escolares. 

- Caracterizar as cantinas quanto à oferta e publicidade de alimentos.  

- Avaliar as condições higiênico-sanitárias das cantinas escolares. 

- Analisar a água utilizada para o preparo dos alimentos e para a higienização das 

mãos dos manipuladores das cantinas escolares. 

- Confeccionar um manual para as cantinas, contendo informações a respeito de 

alimentação saudável e de boas práticas de manipulação. 
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3 – HIPÓTESES 

3.1 - Na maioria das escolas privadas existem cantinas, que podem ser terceirizadas 

ou administradas pela escola. Nestas escolas não existe outro tipo de comércio de 

alimentos. 

3.2 - Na maioria das escolas públicas não existem cantinas e existem outros tipos de 

comércio de alimentos, como a venda de produtos por alunos, pais e/ou professores. 

3.3 - A maioria das escolas e das cantinas não realiza ações educativas a respeito 

de alimentação saudável com os alunos. 

3.4 - Muitos alimentos comercializados nas cantinas são os “não saudáveis”, 

conforme classificação do Ministério da Saúde. 

3.5 - As condições higiênico sanitárias, da maior parte das cantinas, não estão 

adequadas quanto à legislação vigente. 

 

4 – REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

     4.1 – Obesidade infantil 

 A saúde infantil é amplamente afetada pelo estado nutricional. Há um 

interesse crescente acerca da possibilidade do estado nutricional apresentado pela 

criança e das práticas alimentares na primeira infância estarem relacionados à 

obesidade em indivíduos adultos, aumentando os riscos para complicações 

metabólicas (LOURENÇO, CARDOSO, 2009). 

     A Pesquisa de Orçamento Familiar (POF) 2008-2009 revelou um expressivo 

aumento do número de crianças de cinco a nove anos com excesso de peso ao 

longo de 34 anos: em 2008-2009, 34,8% dos meninos estavam com o peso acima 

da faixa considerada saudável pela Organização Mundial da Saúde. Em 1989 este 

índice era de 15% contra 10,9% em 1974-75. Observou-se padrão semelhante nas 

meninas, que de 8,6% na década de 70 passou para 11,9% no final dos anos 80 e 

chegou aos 32% em 2008-2009 (BRASIL, 2011). Esses dados demonstram que a 

obesidade é crescente nas crianças, e que devem ser tomadas medidas eficazes 

para a redução destes índices. 

      Estudo realizado por Vieira et al. (2008), com escolares de 1ª a 4ª série, de 

escolas urbanas de Pelotas/RS, mostrou prevalências altas de sobrepeso e 

obesidade e baixas de desnutrição. A amostra foi constituída de 20.084 alunos do 

ensino público e privado e teve como resultado 3,5% de déficit nutricional, 29,8% de 
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sobrepeso e 9,1% de obesidade. O sobrepeso e obesidade foram mais prevalentes 

entre os estudantes de escolas particulares em comparação com aqueles de escolas 

municipais e estaduais. 

      Felice et al. (2007) analisou o estado nutricional dos escolares e os lanches 

oferecidos nas cantinas escolares do município de São Paulo, e observou que 8,8% 

dos adolescentes apresentavam baixo peso, enquanto 23%,4 apresentavam 

excesso de peso, tendo nas escolas públicas uma maior prevalência de baixo peso, 

enquanto que nas particulares maior prevalência de excesso de peso. O mesmo 

estudo verificou também que 51,7% dos adolescentes consumiam alimentos das 

cantinas, 23,5% lanche de casa, 32,6% merenda escolar e 18,9% não consumiam 

nada no intervalo. Os alimentos mais consumidos, entre os adolescentes avaliados 

foram guloseimas, salgadinhos de pacote e bolacha e identificou-se um consumo 

elevado de refrigerante em detrimento de sucos e lácteos (FELICE, SAMPAIO, 

FISBERG, 2007). 

 

     4.2 – A escola e a promoção da alimentação saudável 

       Por ter a missão de educar e de contribuir para o desenvolvimento tanto 

físico, quanto de valores e de hábitos de cidadãos em formação, a escola é um 

espaço privilegiado para a promoção de saúde.  

Segundo a Organização Pan-Americana de Saúde (OPAS), a escola 

Promotora da Saúde é aquela que promove qualidade de vida no espaço 

escolar e comunitário; que é um lugar seguro, prazeroso, com instalações 

sanitárias e físicas adequadas, com ambiente livre de drogas, da violência e 

de acidentes; que desenvolve ações cotidianas em parceria e que 

estabelece relações favoráveis ao desenvolvimento e à aprendizagem do 

cidadão, estimulando a opção por um estilo de vida saudável, sendo a 

alimentação um de seus componentes (BRASIL, 2007). 

        De acordo com a American Dietetic Association (ADA), o ambiente escolar é 

um local importante para o desenvolvimento de estratégias de intervenção para a 

formação de hábitos de vida saudáveis, podendo propiciar aos escolares opções de 

lanches nutricionalmente equilibrados, exercícios físicos regulares e programas de 

educação nutricional (BRIGGS, FLEICHHACKER, MULLER, 2010) 

       A escola é uma instituição responsável pela formação de pessoas que estão 

em processo de desenvolvimento. Todos que estão ali (professores, funcionários, 

alunos, pais e proprietários de cantina), que formam a comunidade escolar, 
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precisam estar envolvidos com o processo educativo. O desenvolvimento de 

estratégias de promoção da alimentação saudável com a comunidade escolar está 

intimamente relacionado à educação nutricional. Observa-se que ações educativas 

na infância podem influir positivamente na formação do comportamento alimentar 

saudável e numa atitude positiva diante da adoção do mesmo (SCHIMTZ   et al., 

2008). 

       Portanto, promover a adoção de hábitos alimentares saudáveis ainda 

representa um grande desafio para os profissionais da saúde e da educação. Nesse 

sentido, a infância é um momento propício para a aquisição de comportamentos, 

incluídos aqueles relativos à alimentação (SCHIMTZ  et al., 2008). Para isso são 

necessárias ações em conjunto, envolvendo e conscientizando toda a comunidade 

escolar a respeito da importância dos hábitos saudáveis desde a infância.  

       Visando avaliar os resultados de um programa para promoção de hábitos 

alimentares saudáveis em escolares de Florianópolis/SC, foi realizado um estudo 

que verificou aumento da frequência de algumas atitudes e práticas alimentares 

mais saudáveis, pelos alunos. Na escola privada foi percebida uma redução 

significativa nos percentuais de bolachas recheadas trazidas de casa pelos meninos 

e na escola pública aumentou significativamente o consumo de merenda escolar e 

aceitação de frutas (GABRIEL; SANTOS; VASCONCELOS, 2008). 

 

4.3 – Cantina escolar e as leis de regulamentação 

      A cantina escolar é uma das fontes de alimentos, dentro da escola. De acordo 

com a Portaria de 23 de maio de 2005, de São Paulo, Cantina Escolar é uma 

dependência, dentro do estabelecimento de ensino, destinada a fornecer serviços de 

alimentação a alunos, professores e demais funcionários, mediante pagamento 

(SÃO PAULO, 2005). 

       Estimular hábitos alimentares saudáveis e influenciar na formação do 

indivíduo, dentro do ambiente escolar é um papel muito importante da cantina 

escolar. Ela deve ser produtora de refeições e lanches de qualidade, que englobem 

aspectos nutricionais e higiênicos, que visem à segurança alimentar e nutricional do 

aluno e da comunidade escolar, e que respeitem o prazer e o hábito cultural 

(BRASIL, 2010). É importante que a cantina escolar ofereça alimentos adequados, 
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colaborando para o crescimento saudável da criança e evitando a ocorrência da 

obesidade e outras doenças associadas. 

      Santa Catarina foi o primeiro estado brasileiro a criar uma legislação 

específica, Lei Estadual 12.061/2001 para regulamentar os alimentos 

comercializados nas cantinas escolares (SANTA CATARINA, 2001). Diversos 

estados como Paraná, Mato Grosso, São Paulo, entre outros, adotaram a idéia e 

buscam a regulamentação desse comércio dentro do ambiente escolar. Estas leis, 

quando cumpridas, melhoram muito a qualidade dos alimentos comercializados, pois 

em algumas estão explícitos os tipos de alimentos que estão liberados e os que 

estão proibidos, fazem exigência quanto ao alvará sanitário e outras medidas de 

regulamentação (BRASIL, 2007). 

      O cumprimento da lei no Estado de Santa Catarina foi avaliado e observou-se 

que a existência de cantina foi significativamente maior no setor privado (p<0,001), 

comparado ao público. A maioria das cantinas (68%) não vendia salgadinhos fritos, 

refrigerantes, pipocas industrializadas, balas, pirulitos e gomas de mascar 

(GABRIEL; VASCONCELOS; ANDRADE; SCHMITZ). 

       No Estado do Rio Grande do Sul, a Lei nº 13.027 prevê a proibição dos 

seguintes alimentos: bebidas com qualquer teor alcoólico, alimentos e bebidas que 

contenham nutrientes comprovadamente prejudiciais à saúde, alimentos e produtos 

cujos componentes possam causar dependência física ou psíquica, ainda que por 

utilização indevida. As e que frutas, saladas, sucos naturais e sanduíches devem ser 

ofertados com maior evidência nos bares e nas cantinas das escolas. A lei 

determina ainda que os proprietários dos estabelecimentos deverão garantir a 

qualidade higiênico-sanitário e nutricional dos produtos comercializados e que 

deverá ser afixado, pelo estabelecimento, em local visível, painel informativo 

tratando de assuntos relacionados com a qualidade nutricional dos alimentos, bem 

como o alvará sanitário expedido pelo órgão sanitário competente (RIO GRANDE 

DO SUL, 2008).  

       No município de Porto Alegre/RS foi realizado um estudo com 26 cantinas da 

rede pública estadual com o objetivo de verificar o cumprimento da Lei Estadual 

13.027. Do total das cantinas visitadas, 80,8% não tinham supervisão ou orientação 

de nutricionista. A maioria dos alimentos ofertados eram ricos em açúcar simples, 

sódio, gorduras saturadas e gorduras trans, como guloseimas, chocolates, 
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refrigerantes e bolachas recheadas. Mesmo com 96,2% dos responsáveis 

conhecendo a legislação, esta não era seguida, pois nas cantinas não havia maior 

oferta de alimentos saudáveis nem painéis sobre nutrição; 69,2% não incentivavam 

o consumo destes alimentos e 61,5% não tinham alvará sanitário. Em grande parte 

das cantinas participantes as medidas básicas de higiene não eram realizadas, 

sendo os maiores problemas a falta de uniforme e o uso de adornos, principalmente 

nos locais cujos proprietários não haviam realizado o curso de capacitação em boas 

práticas. (WILLHEN; RUIZ; OLIVEIRA, 2010). 

       Em 2010 foi lançado, pelo Ministério da Saúde, o Manual das Cantinas 

Escolares Saudáveis, especialmente para as cantinas de escolas particulares. O 

manual contém informações sobre alimentação e nutrição, orientações sobre 

normas de higiene, estratégias e sugestões de um cronograma para implantar a 

cantina saudável, dentre outras. O objetivo é apoiar os proprietários das cantinas e 

ajudar a transformar o estabelecimento em um local mais saudável, passando, em 

cada uma das unidades, de forma clara e simples, informações sobre a importância 

da alimentação e nutrição, bem como estratégias de implantação da cantina 

saudável (BRASIL, 2010). 

      Os elevados índices de sobrepeso e obesidade em escolares no Brasil e no 

mundo suscitaram a necessidade de implementar estratégias de promoção da 

alimentação saudável para essa população (REIS; VASCONCELOS; BARROS, 

2009). Por isso todas estas legislações vêm ao encontro da necessidade de 

melhorar a qualidade dos alimentos produzidos e comercializados nas escolas e nas 

cantinas, visando o benefício à saúde dos escolares que são os seus principais 

consumidores. 

 

4.4 – Boas práticas no serviço de alimentação 

       A Resolução da Diretoria Colegiada, RDC 216, de 15 de setembro de 2004 

(Agência Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA), regulamenta todos os serviços 

de alimentação, que produzam e/ou comercializam alimentos. Aplica-se aos serviços 

de alimentação que realizam algumas das seguintes atividades: manipulação, 

preparação, fracionamento, armazenamento, distribuição, transporte, exposição à 

venda de alimentos preparados ao consumo, tais como cantinas, bufês, comissarias, 

delicatéssens, lanchonetes, padarias, pastelarias, restaurantes, rotisserias e 
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congêneres (BRASIL, 2004). Neste sentido, as cantinas ficam sujeitas a esta 

Resolução que abrange edificações, equipamentos, móveis e utensílios, assim como 

higienização, controle de vetores e pragas urbanas, abastecimento de água, manejo 

dos resíduos, manipuladores, matérias-primas, ingredientes e embalagens, 

preparação do alimento, exposição ao consumo do alimento preparado, 

documentação e registro. 

       Boas Práticas são procedimentos que devem ser adotados por serviços de 

alimentação a fim de garantir a qualidade higiênico-sanitária e a conformidade dos 

alimentos com a legislação sanitária (BRASIL 2004). Devem ser aplicadas em todos 

os locais que manipulem alimentos para reduzir o risco de contaminação dos 

mesmos e, consequentemente, o desenvolvimento de Doenças Transmitidas por 

Alimentos (DTA). No caso das cantinas estas medidas devem ser adotadas para 

minimizar os riscos de contaminação dos alimentos que serão consumidos pelos 

escolares ou por qualquer outra pessoa. 

       A água é um dos principais veículos de transmissão de patógenos capazes 

de causar doenças. Segundo a RDC 216, deve ser utilizada somente água potável 

para a manipulação de alimentos (BRASIL, 2004). A ingestão de alimentos 

manipulados com água contaminada pode ocasionar doenças sérios em quem os 

consumir. 

       Instituições responsáveis por atender um grande número de pessoas, como 

escolas, utilizam água de seus reservatórios para a produção de alimentos (ROCHA 

et al., 2010). O reservatório de água deve ser edificado e ou revestido de materiais 

que não comprometam a qualidade da água, conforme legislação específica. Deve 

estar livre de rachaduras, vazamentos, infiltrações, descascamentos, entre outros 

defeitos e em adequado estado de higiene e conservação, devendo estar 

devidamente tampado. O reservatório de água deve ser higienizado, em um 

intervalo máximo de seis meses, devendo ser mantidos registros da operação 

(BRASIL, 2004). 

 Através da análise da água é possível a identificação de alguns micro-

organismos nocivos à saúde humana, como Coliformes Termotolerantes e 

Escherichia Coli. Estas bactérias são comumente encontradas no trato intestinal de 

animais de sangue quente. Uma vez encontradas na água de consumo, demonstra 

que a higiene do reservatório pode estar comprometida (ROCHA  et al., 2010).  
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 As doenças microbianas de origem alimentar podem ser subdivididas em 

duas grandes categorias: as intoxicações alimentares, causadas pela ingestão de 

alimentos contendo toxinas microbianas pré-formadas e as infecções alimentares, 

causadas pela ingestão de alimentos contendo células viáveis de microorganismos 

patogênicos (FRANCO, LANDGRAF, 2008). 

       De acordo com a ANVISA acontecem cerca de 670 surtos de DTA, 

acometendo, em média, treze mil indivíduos anualmente. Estudos (AMSON,  

HARACEMIV, MASSON, 2006; WELKER  et al., 2010) têm comprovado que as DTA 

são conseqüência, na maioria das vezes, do não atendimento das regras básicas de 

higiene e de segurança do alimento durante seu preparo e conservação. Um 

alimento contaminado pode causar diarréia, dor de cabeça, vômitos, mal estar e, em 

casos mais graves, paralisia muscular, problemas respiratórios, convulsões e até a 

morte. Os sintomas dependerão da quantidade ou qualidade do microorganismo, da 

toxina por ele produzida e da imunidade do indivíduo (SILVA JR., 2010).      

  Portanto, em se tratando de crianças como principais consumidores, é 

preciso ter um cuidado muito grande em relação à higiene de toda área de produção 

e comercialização de alimentos. 

 

5 - MATERIAL E MÉTODOS 

 

5.1 - Tipo de estudo 

       Trata-se de um estudo transversal, do tipo censo, que contemplará todas as 

escolas públicas e privadas da zona urbana de Pelotas/RS. A pesquisa será 

realizada no período de novembro de 2013 a abril de 2014. 

       Serão avaliadas as cantinas das escolas que tiverem ensino fundamental e/ou 

ensino médio, com as prévias autorizações da Secretaria Municipal de Educação e 

Desporto - SMED (apêndice I), da 5ª Coordenadoria Regional de Educação - 5ª CRE 

(apêndice II) e da direção das escolas, particulares e federais (apêndice III).  

       As informações para contato serão obtidas diretamente com a SMED, com a 

5ª CRE e com a direção, no caso das particulares e dos Institutos Federais.  

       O projeto será submetido à análise de Comitê de Ética em Pesquisa da 

Universidade Federal de Pelotas (UFPel). 
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5.2 – Aspectos éticos 

 

 Estão incluídos no projeto de pesquisa as escolas particulares e os Institutos 

Federais, mediante autorização dos diretores(as), assim como do Secretário 

Municipal de Educação para as escolas municipais e do coordenador regional de 

educação para as escolas estaduais (em anexo). 

 Somente participarão da pesquisa as escolas, cujos diretores(as) e os(as) 

proprietários(as) de cantinas aceitarem, mediante Termo de Consentimento Livre 

Esclarecido, que será preenchido no momento da aplicação dos questionários. 

 É importante salientar que não existem riscos, nem custos aos participantes 

da pesquisa, sendo que os mesmos podem desistir em qualquer momento.  A 

participação de diretores(as) e proprietários(as) de cantinas consistirá em responder 

os questionários. 

 Os resultados deste estudo serão importantes para que se conheça a 

realidade das cantinas, direcionando para futuras intervenções, no sentido de 

melhorar a qualidade dos serviços e dos produtos consumidos pelos escolares. 

5.3 - Instrumentos para coleta de dados 

       Serão utilizados quatro instrumentos para coleta de dados: 

1. Questionário de caracterização da escola (apêndice IV), que deverá ser 

respondido pelo(a) diretor(a) da escola ou outra pessoa designada por ele(a);    2. 

Questionário de caracterização da cantina (apêndice V), que deverá ser respondido 

pelo(a) proprietário(a) da cantina;  

3. Check list de oferta e publicidade de alimentos (apêndice VI), que deverá ser 

observado pelo(a) entrevistador(a), referente aos alimentos comercializados e 

divulgados na cantina;   

4. Lista para a verificação das Boas Práticas de Manipulação (apêndice VII). Serão 

observadas as condições higiênico-sanitárias do local e do alimento preparado e 

comercializado. 

 

5.3.1 - Caracterização da escola 

       Em cada escola será convidado a participar o(a) diretor(a) ou responsável 

indicado pela direção, mediante termo de consentimento livre e  
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esclarecido (apêndice VIII). O responsável entrevistado responderá questões 

referentes ao Questionário de caracterização da escola (apêndice IV) cuja finalidade 

é obter informações sobre o tipo de escola, modalidades de ensino, número de 

alunos, presença de cantina ou outro tipo de comércio de alimentos dentro da 

escola, comércio de alimentos ao redor da escola, ações educativas em relação à 

alimentação saudável e interferência da escola na produção e comercialização de 

alimentos na cantina. 

 

5.3.2 - Caracterização da cantina 

       Serão convidados a participar os proprietários das cantinas, mediante 

assinatura de termo de consentimento livre e esclarecido (apêndice IX) e os que 

aceitarem participar, responderão ao Questionário de caracterização das cantinas 

(apêndice V). Além disso, os entrevistadores aplicarão o check list de oferta e 

publicidade de alimentos para identificar os alimentos comercializados e divulgados 

na cantina (apêndice VI) e lista para verificação das boas práticas(apêndice VII).  

 5.3.2.1 - Questionário de caracterização das cantinas 

      Este instrumento (apêndice V) servirá para a obtenção de características sócio-

demográfic1as e conhecimento do proprietário a respeito da Lei 13.027 do Estado 

do Rio Grande do Sul, funcionamento e ações de promoção à alimentação saudável 

da cantina e interferência da comunidade escolar na venda de alimentos na cantina.  

 5.3.2.2 - Check list de oferta e publicidade de alimentos 

      Neste check list (apêndice VI) serão observados, pelo entrevistador, todos os 

alimentos comercializados na cantina, assim como a propaganda de alimentos 

existentes no local. Serão verificados os seguintes tipos: biscoitos e bolachas; bolos; 

cereais; doces; guloseimas; bebidas; leites e derivados; salgadinhos; lanches; frutas 

e preparações; sobremesas e salgados. Será analisada a oferta e a propaganda dos 

itens em cada cantina, bem como a adequação às recomendações do Ministério da 

Saúde (BRASIL, 2010). 

 5.3.2.3 – Lista para a verificação das Boas Práticas de Manipulação 

      Em cada cantina será aplicada uma Lista para verificação das Boas Práticas de 

Manipulação (apêndice VII), adaptada da Portaria 78 de 30 de janeiro de 2009, do 

Estado do Rio Grande do Sul (RIO GRANDE DO SUL, 2009). Esta lista contempla 

itens referentes a edificações, instalações, equipamentos, móveis e utensílios; 
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higienização e manipulação; controle de pragas; abastecimento de água; manejo 

dos resíduos; matérias primas, ingredientes e embalagens; documentação e 

responsabilidade.  

      O cálculo da adequação do estabelecimento será realizado pelo Total de 

Adequação (TA) e o Total de Inadequação (TI). Serão somados os dois totais 

obtendo o Total Geral (TG), e por meio de regra de três, em que: TG está para 100% 

e TA está para X, será obtida a percentagem de adequação em relação às 

condições higiênico-sanitárias da cantina. A classificação dos estabelecimentos 

seguirá a proposta de Veiros (2009), em que são considerados os seguintes níveis: 

total de adequação ≥ 90% serão classificados como nível muito bom (Grupo 1), ≥ 75 

a <90% como nível bom (Grupo 2), nível aceitável ≥ 50 e <75% (Grupo 3) e os 

estabelecimentos < 50% de atendimento dos itens serão classificados como nível 

insatisfatório (Grupo 4). 

 5.2.2.4 - Coleta de água 

      A coleta será realizada pela pesquisadora responsável em um ponto de água 

dentro da cantina, utilizado para a manipulação dos alimentos, lavagem de utensílios 

e higienização das mãos dos manipuladores. A torneira deverá ser limpa 

previamente, com álcool a 70% e a água será coletada em saco plástico estéril, tipo 

bag com capacidade de 100 ml, contendo tiossulfato de sódio, devidamente 

identificado. Após a coleta, a amostra de água será acondicionada em caixa 

isotérmica, em temperatura até 5ºC. 

      As amostras serão levadas, no mesmo dia, até o laboratório do VIGIÁGUA, da 

Secretaria Municipal de Saúde de Pelotas/RS, onde receberão o substrato definido 

enzimático ONPG-MUG para análise de coliformes totais e Escherichia Coli. Depois 

da adição do substrato as mesmas serão colocadas em estufa a uma temperatura 

de 35 ºC por 24 horas. Passado este período analisar-se-á a coloração da amostra: 

se estiver amarelo existe a presença de coliformes totais. Para a verificação da 

presença de Echerichia Coli a amostra será submetida à lâmpada ultravioleta para 

identificação das bactérias.  

           Trata-se de um método rápido para análise de água, aprovado pelo Standard 

Methods for Examination of Water and Wastewater (RAND; GREENBERG; TARAS, 

1998), com o objetivo de verificar a potabilidade por meio de presença ou ausência 

de coliformes totais e Escherichia Coli, bem como a e dosagem de cloro.  
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      Será usado como parâmetro de qualidade de água, a Portaria 2.914 de 12 de 

dezembro de 2011, que dispõe sobre os procedimentos de controle e de vigilância 

da qualidade da água para consumo humano e seu padrão de potabilidade (BRASIL, 

2011). O Standard Methods for Examination of Water and Wastewater (RAND; 

GREENBERG; TARAS, 1998) é um dos métodos analíticos para determinação dos 

parâmetros de potabilidade de água, previstos nesta Portaria. De acordo com o 

anexo I da Portaria, o percentual de Coliformes totais e Escherichia Coli, em 100 ml 

de água deve ser zero. 

 A coleta será realizada em várias escolas, num mesmo dia, a fim de 

facilitar as análises. Todo o processo, desde a coleta, transporte e análise da água 

será realizado pela responsável pela pesquisa. 

 

5.4 - Entrevistadores 

A coleta de dados será realizada pela pesquisadora responsável e por 

acadêmicos do curso de Nutrição da UFPel, selecionados e treinados para este fim.  

Será utilizado um Manual de Instruções do Entrevistador (Apêndice X) com 

orientações sobre os procedimentos de coleta de dados, para todos os instrumentos, 

com o objetivo de padronizar a conduta e esclarecer possíveis dúvidas durante o 

trabalho de campo. 

 

5.5 - Estudo piloto 

Os instrumentos serão previamente testados em uma escola de outra cidade, 

a ser definida. Todos os entrevistadores participarão e todos os procedimentos de 

coleta de dados serão realizados. 

Após o piloto será realizada reunião com a equipe responsável pelo projeto e 

com os entrevistadores, com a finalidade de corrigir possíveis problemas e 

esclarecer dúvidas. Se necessário, os métodos serão ajustados antes das coletas 

definitivas. 

 

5.6 – Logística 

A coleta de dados será realizada por duplas de entrevistadores, devidamente 

identificadas com crachás. Será agendado dia e horário para a coleta com o(a) 

diretor(a) da escola e com o proprietário(a) da cantina.  
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Após as coletas, os instrumentos serão entregues à responsável pela 

pesquisa para conferência e codificação. 

A coleta de água deverá ser realizada pela responsável pela pesquisa, em dia 

diferente da coleta de dados.  

 

5.7 – Análise estatística 

Será criado um banco de dados no Software Epidata, versão 3.1, para dupla 

digitação dos dados. As análises descritivas serão realizadas no Software Stata, 

versão 12.0.  

 

6 – DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS  

      Os resultados da pesquisa serão divulgados em meio acadêmico-científico. 

      A Secretaria Municipal de Educação e Desporto e a 5ª Coordenadoria Regional 

de Educação receberão os resultados referentes às escolas públicas municipais e 

estaduais, assim como, cada escola particular e cada Instituto Federal também 

receberá os resultados encontrados. 

      Ao término da pesquisa todas as cantinas receberão um manual, contendo 

orientações sobre alimentação saudável e boas práticas de manipulação, elaborado 

pela responsável pela pesquisa.  

 

7- CRONOGRAMA DE ATIVIDADES 

 

 

Atividade 

Ano 2013 2014 2015 

Trimestre 2º 3º 4º 1º 2º 3º 4º 1º 

Revisão de literatura          

Solicitação de autorização da 
SMED, da 5ª CRE e das 
escolas 

        

Qualificação do projeto         

Submissão do projeto ao 
Comitê de Ética em Pesquisa  

        

Treinamento dos 
entrevistadores 

        

Estudo Piloto         

Coleta de dados         
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Processamento e análise de 
dados 

        

Redação e divulgação dos 
resultados 

        

 

8 - ORÇAMENTO 

Ítem Unidade Quantidade Custo unitário Custo total 

Substrato ONPG MUG para 
análise de coliformes totais e E. 
Coli 

Pacote 
contendo 10 
unidades 

10 pacotes R$ 164,00 R$ 1.640,00 

Saco plástico estéril para coleta 
de amostra de água tratada, 
contendo tiossulfito de sódio 

Pacote 
contendo 
100 
unidades 

1 pacote R$ 172,00 R$ 172,00 

Caneta esferogáfica azul Unidade 20 unidades R$ 1,00 R$ 20,00 

Lápis preto Unidade 20 unidades R$ 1,00 R$ 20,00 

Borracha Unidade 20 unidades R$ 1,00 R$ 20,00 

Apontador Unidade 20 unidades R$ 1,00 R$ 20,00 

Prancheta Unidade 10 unidades R$ 4,00 R$ 40,00 

Impressões Impressões 1300 unidades R$ 0,10 R$ 130,00 

Confecção de cartilhas e banners    R$ 500,00 

TOTAL    R$ 2.562,00 
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APÊNDICE I 

 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS 

FACULDADE DE NUTRIÇÃO 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM NUTRIÇÃO E ALIMENTOS 

 

 Pelotas,16 de julho de 2013. 

 

Ao Secretário Municipal de Educação 

 

  Prezado Sr Gilberto Garcia 

  Vimos por meio desta, solicitar autorização para a realização de uma 

pesquisa intitulada: Características das cantinas das escolas de Pelotas/RS, Projeto de 

dissertação da mestranda Rosemeri Carvalho Feijó, aluna do Programa de Pós-

Graduação em Nutrição e Alimentos da Faculdade de Nutrição, Universidade Federal de 

Pelotas/RS. A orientação deste projeto é feita pela Profª. Dra. Elizabete Helbig. A 

referida pesquisa será financiada pelo Programa de Pós-Graduação. 

  Certos de sua colaboração, desde já agradecemos. 

 

  Atenciosamente 

 

      _______________________________ 

      Profª. Dra. Elizabete Helbig 

 

 

________________________________ 

Nut. Rosemeri Carvalho Feijó 

 

Por meio deste instrumento autorizo a execução, nas escolas da rede municipal, do 

projeto de pesquisa mencionado acima. 

 

_________________________________________ 

Gilberto Garcia 

Secretário Municipal de Educação 
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APÊNDICE II 

 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS 

FACULDADE DE NUTRIÇÃO 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM NUTRIÇÃO E ALIMENTOS 

 

 Pelotas,16 de julho de 2013. 

 

À Coordenadoria Regional de Educação 

 

  Prezado Prof. Círio Machado Almeida 

  Vimos por meio desta, solicitar autorização para a realização de uma 

pesquisa intitulada: Características das cantinas das escolas de Pelotas/RS, Projeto de 

dissertação da mestranda Rosemeri Carvalho Feijó, aluna do Programa de Pós-

Graduação em Nutrição e Alimentos da Faculdade de Nutrição, Universidade Federal de 

Pelotas/RS. A orientação deste projeto é feita pela Profª. Dra. Elizabete Helbig. A 

referida pesquisa será financiada pelo Programa de Pós-Graduação. 

  Certos de sua colaboração, desde já agradecemos. 

 

  Atenciosamente 

 

      __________________________________ 

      Profª. Dra. Elizabete Helbig 

 

 

________________________________ 

Nut. Rosemeri Carvalho Feijó 

 

Por meio deste instrumento autorizo a execução, nas escolas da rede estadual da 

cidade de Pelotas / RS, do projeto de pesquisa mencionado acima. 

 

 

_________________________________________ 

Círio Machado Almeida 

Coordenador  

 



 

48 
 

 

APÊNDICE III 

 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS 

FACULDADE DE NUTRIÇÃO 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM NUTRIÇÃO E ALIMENTOS 

 

  

Pelotas,1 de julho de 2013. 

 

À ESCOLA _______________________________ 

 

  Prezada Sr(a) Diretor (a) da Escola 

  Vimos por meio desta, solicitar autorização para a realização de uma 

pesquisa intitulada: Características das cantinas das escolas de Pelotas/RS, Projeto de 

dissertação da mestranda Rosemeri Carvalho Feijó, aluna do Programa de Pós-

Graduação em Nutrição e Alimentos da Faculdade de Nutrição, Universidade Federal de 

Pelotas/RS. A orientação deste projeto é feita pela Profª. Dra. Elizabete Helbig. A 

referida pesquisa será financiada pelo Programa de Pós-Graduação. 

  Certos de sua colaboração, desde já agradecemos. 

 

  Atenciosamente 

 

      __________________________________ 

      Profª. Dra. Elizabete Helbig 

 

 

________________________________ 

Nut. Rosemeri Carvalho Feijó 

 

Por meio deste instrumento autorizo a execução, na escola, do projeto de pesquisa 

mencionado acima. 

 

 

_________________________________________ 

Diretor(a) da escola  
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APÊNDICE lV 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO PARA O(A) DIRETOR(A) OU 

RESPONSÁVEL PELA ESCOLA 

 

DADOS DE IDENTIFICAÇÃO 

Título do projeto: Perfil e condições higiênico sanitárias de cantinas escolares de Pelotas/RS 

Pesquisador responsável: Rosemeri Carvalho Feijó - UFPel 

Telefone para contato: 91675318 

Email: rcarvalhofeijo@yahoo.com.br 

Nome do diretor: _______________________________________________ 

Nome da escola: _________________________________________________ 

 
O(a) Sr(a) está sendo convidado a participar da pesquisa “Perfil e condições higiênicos 

sanitárias das cantinas  escolares de Pelotas/RS”, sob responsabilidade da pesquisadora 
Rosemeri Carvalho Feijó, cujo objetivo é caracterizar as cantinas das escolas da cidade de 
Pelotas/RS. 

É importante esclarecer que sua participação não é obrigatória. A qualquer momento o(a) 
Sr(a) pode desistir de participar e retirar seu consentimento. Sua participação consistirá em 
responder questionário, fornecendo dados referentes à escola à alimentação dos escolares no 
ambiente escolar. Não existe nenhum tipo de risco, nem custo, relacionado com sua participação 
na pesquisa. 

Os resultados deste estudo serão importantes para que se conheça a realidade das cantinas 
e que estes dados direcionem a futuras intervenções, no sentido de melhorar a qualidade dos 
serviços e dos produtos consumidos pelos escolares. 

 As informações obtidas através desta pesquisa serão confidenciais e asseguramos o sigilo 
sobre sua participação. Os dados não serão divulgados de forma a possibilitar sua identificação. 

Este termo está em duas vias, sendo que uma fica com a equipe de pesquisa e a outra com 
o(a) Sr(a) para que possa entrar em contato a qualquer momento. 

 
 
 
 
 
Acredito ter sido suficientemente informado a respeito das informações que li ou que foram 

lidas para mim, descrevendo esta pesquisa. Ficaram claros para mim quais são os objetivos do 
estudo, os procedimentos a serem realizados, seus desconfortos e riscos, as garantias de 
confidencialidade e de esclarecimentos permanentes. Ficou claro também que minha 
participação é isenta de despesas. Concordo voluntariamente em participar deste estudo e 
poderei retirar o meu consentimento a qualquer momento, antes ou durante o mesmo. 
 

 

 

 

PARTICIPANTE 

 

 

 

PESQUISADOR RESPONSÁVEL 

 

                       Pelotas, _____de____________________ de 2014. 
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APÊNDICE V 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO PARA O(A) PROPRIETÁRIO(A) OU 

RESPONSÁVEL PELA CANTINA 

DADOS DE IDENTIFICAÇÃO 

Título do projeto: Perfil e condições higiênico sanitárias de cantinas escolares de Pelotas/RS 

Pesquisador responsável: Rosemeri Carvalho Feijó - UFPel 

Telefone para contato: 91675318 

Email: rcarvalhofeijo@yahoo.com.br 

Nome do proprietário: _______________________________________________ 

Nome da escola: _________________________________________________ 

 
O(a) Sr(a) está sendo convidado a participar da pesquisa “Perfil e condições higiênico 

sanitárias de cantinas  escolares de Pelotas/RS”, sob responsabilidade da pesquisadora 
Rosemeri Carvalho Feijó, cujo objetivo é caracterizar as cantinas das escolas da cidade de 
Pelotas/RS, avaliando as condições higiênicas dos locais e dos alimentos produzidos. 

É importante esclarecer que sua participação não é obrigatória. A qualquer momento o(a) 
Sr(a) pode desistir de participar e retirar seu consentimento. Sua participação consistirá em 
responder um questionário, fornecendo entre outros, dados a respeito da alimentação produzida 
e comercializada na cantina e permitir a coleta em ponto de água para posterior análise. Não 
existe nenhum tipo de risco, nem custo relacionado com sua participação na pesquisa. 

Os resultados deste estudo serão importantes para que se conheça a realidade das cantinas 
e que estes dados direcionem a futuras intervenções, no sentido de melhorar a qualidade dos 
serviços e dos produtos consumidos pelos escolares. 

 As informações obtidas através desta pesquisa serão confidenciais e asseguramos o sigilo 
sobre sua participação. Os dados não serão divulgados de forma a possibilitar sua identificação. 

Este termo está em duas vias, sendo que uma fica com a equipe de pesquisa e a outra com 
o(a) Sr(a) para que possa entrar em contato a qualquer momento. 

 
 
 
Acredito ter sido suficientemente informado a respeito das informações que li ou que foram 

lidas para mim, descrevendo esta pesquisa. Ficaram claros para mim quais são os objetivos do 
estudo, os procedimentos a serem realizados, seus desconfortos e riscos, as garantias de 
confidencialidade e de esclarecimentos permanentes. Ficou claro também que minha 
participação é isenta de despesas. Concordo voluntariamente em participar deste estudo e 
poderei retirar o meu consentimento a qualquer momento, antes ou durante o mesmo. 
 

 

 

 

PARTICIPANTE 

 

 

 

 

PESQUISADOR RESPONSÁVEL 

 

Pelotas, _____de____________________ de 2014. 
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APÊNDICE VI 

MANUAL DE INSTRUÇÕES DO ENTREVISTADOR 

 

IDENTIFICAÇÃO: Esta parte deve ser preenchida da mesma forma para todos os 
instrumentos 

1. Número do questionário: Deixar em branco 

2. Entrevistador: preencher o nome por extenso  

3. Data da entrevista: preencher com a data que está sendo realizada a entrevista 

4. Nome da escola: preencher por extenso o nome da escola 

QUESTIONÁRIO DE CARACTERIZAÇÃO DA ESCOLA 

CARACTERIZAÇÃO DA ESCOLA 

5. Tipo de escola? Ler a pergunta, as opções de resposta e marcar com um X a opção 
correspondente à resposta. 

6. Modalidades de ensino.Esta questão pode ter mais de uma resposta, ler as opções e 
marcar todas as respostas informadas 

7. Qual o número total de alunos da escola? Ler a pergunta e anotar o número total de alunos. 

COMÉRCIO DE ALIMENTOS NA ESCOLA 

8. Existe cantina na escola? Ler a pergunta e marcar a opção correspondente. 

9. Esta questão tem o objetivo de saber o tipo de gestão, isto é, se a cantina é administrada 
pela própria escola ou se é por outra(s) pessoa(s). 

10. Existe comércio de alimentos realizado pelos alunos dentro da escola?  Se por exemplo, 
os alunos vendem algum tipo de alimento (bolo, cachorro-quente, etc) para realizar algum tipo 
de evento como formatura, viagem, etc. Ler a pergunta e marcar a opção correspondente, se a 
resposta for “não”, pular para a questão 11. 

11. Quais os alimentos são vendidos? Ler a pergunta e anotar os alimentos vendidos. 

12. Existe comércio de alimentos realizado pelos professores dentro da escola? Algum tipo de 
alimento comercializado por algum(s) professor(s) vender, parar gerar recursos para alguma 
atividade, como viagem, por exemplo. Ler a pergunta e marcar a opção correspondente, se a 
resposta for “não”, pular para a questão 13. 

13. Quais os alimentos são vendidos? Ler a pergunta e anotar os alimentos vendidos. 

14. Existe comércio de alimentos realizado pelos pais dentro da escola?  Se a mãe de algum 
aluno, por exemplo comercializa algum alimento. Ler a pergunta e marcar a opção 
correspondente, se a resposta for “não”, pular para a questão 15.  

15. Quais os alimentos são vendidos? Ler a pergunta e anotar os alimentos vendidos 

16. Existe outro tipo de comércio dentro da escola não mencionado nas questões anteriores? 
Ler a pergunta, marcar a opção correspondente e se a resposta for “Sim”, perguntar os tipos 
de comércio e anotar todos. 

COMÉRCIO DE ALIMENTOS AO REDOR DA ESCOLA 

17. Existe comércio de alimentos ao redor da escola? Por exemplo, pipoqueiro, lancheria 
padaria, etc. Ler a pergunta e marcar a opção correta, se a resposta for “não” ou “IGN”, pular 
para a questão 20. 

18. Quais? Esta pergunta tem o objetivo de saber Quais comércios existem ao redor da 
escola. Marcar todas as opções de comércio que tiver e se houver outros tipos anotar.Ler 
todas as opções para o entrevistado. 

19. A escola permite a entrada de alimentos desse(s) comércio(s)? Alguém entrega para os 
alunos ou eles saem para comprar? Ler a pergunta e assinalar a resposta correta. 

20. A escola permite que os alunos saiam durante o período de aula para a compra de 
alimentos desse(s) comércio(s)?  Ler a pergunta e assinalar a opção correta. 

AÇÕES EDUCATIVAS 

21. A escola tem algum projeto ou realiza algum trabalho relacionado à alimentação saudável? 
Como, por exemplo através da sala de aula, com trabalhos lúdicos e/ou práticos com os 
alunos, palestras, etc. Ler a pergunta e assinalar a opção correta. Se a resposta for “não” 
pule para a questão 25. 

22. O trabalho é desenvolvido com os alunos? Ler a pergunta e assinalar a opção correta. 

23. O trabalho é desenvolvido com os professores? Ler a pergunta e assinalar a opção 
correta. 

24. O trabalho é desenvolvido com os pais? Ler a pergunta e assinalar a opção correta. 

25. Em qual(is) disciplina(s) o projeto ou trabalho é desenvolvido? Ler a pergunta e anotar as 
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respostas. 

26. A escola interfere de alguma forma no comércio de alimentos da cantina? Dando 
sugestões sobre a comercialização de determinado alimento ou sugerindo/orientando que 
algum alimento não seja comercializado. Ler a pergunta e assinalar a opção correta. 

QUESTIONÁRIO DE CARACTERIZAÇÃO DA CANTINA 
 

CARACTERÍSTICAS SÓCIO-DEMORÁFICAS 

5. Qual é o seu nome completo? Escrever o nome do entrevistado por extenso. 

6. Sexo: Somente observar e marcar a opção correta. 

8. Qual é a sua escolaridade? Ler as opções, marcar a resposta correta e se o entrevistado 
não tiver ensino superior completo, pular para questão 10. 

9. Qual sua área de formação se tiver nível superior completo? Perguntar em que curso é 
formado e anotar. 

10. O(a) Sr(a) fez algum curso de capacitação na área de alimentos? Perguntar e marcar a 
opção correta. 

11. Há quanto tempo o(a) Sr(a) é responsável pela cantina? Fazer a pergunta, anotar a 
resposta e depois transformar em dias. 

12. O Sr(a) também trabalha na cantina? Fazer a pergunta e assinalar a opção correta. Se a 
resposta for “não” pular para a questão 14.  

13. Qual é a sua função na cantina? Ler a pergunta e as opções, marcando a opção correta. 
Escrever, se tiver outra função.  

14. O(a) Sr(a) já trabalhava na área de alimentos antes de ter a cantina? Em outra cantina, 
supermercado, restaurante, lancheria, etc. Fazer a pergunta e assinalar a opção correta. 

15. O(a) Sr(a) já trabalhou em outra cantina antes dessa? Fazer a pergunta e assinalar a 
opção correta. 

16. O(a) Sr(a) conhece a Lei 13.027 de 16 de agosto de 2008 (Lei das cantinas do Estado do 
Rio Grande do Sul)? Ler a pergunta, assinalar a resposta correta, se a resposta for “não”, 
pular para a questão 18. 

17. Na sua opinião, a sua cantina  cumpre esta lei, no que se refere à oferta de frutas, saladas, 
sucos naturais e sanduíches? O Srº(a) considera que estes alimentos são ofertados em maior 
evidência, na cantina? Marcar a resposta correta. 

18. Na sua opinião a sua cantina  cumpre esta lei, no que se refere à restrição de cartazes 
publicitários contendo propaganda de balas, chicletes, salgadinhos industrializados e 
refrigerantes, na cantina? Marcar a resposta correta. 

19. Na sua opinião a sua cantina  cumpre esta lei, no que se refere às condições higiênico 
sanitárias? Se o estabelecimento preza pela higiene, protegendo o alimento.  Marcar a 
resposta correta. 

FUNCIONAMENTO DA CANTINA 

20. Qual o número de funcionários da cantina? Ler a pergunta e anotar a resposta. 

21. Quais os tipos de refeições que são ofertadas aos alunos? Ler a pergunta e as opções, 
marcando a(s) opção(s). 

22. A cantina tem Nutricionista responsável? Saber se a Nutricionista tem vínculo com a 
cantina, não necessariamente estar sempre no local. Ler a pergunta e assinalar a opção 
correta. 

23. A cantina possui alvará sanitário atualizado? Pedir para ver o Alvará e verificar a validade. 
Ler a pergunta e assinalar a opção correta. 

AÇÕES DA CANTINA PARA PROMOÇÃO À ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL 

24. Sua cantina desenvolve ações com os alunos que incentivem alimentação saudável? 
Ações do tipo, o dia sem doce ou refrigerante, por exemplo, ou colocando cartazes ou baners 
com alimentos naturais, teatrinho... Ler a pergunta, assinalar a resposta correta e se a 
resposta for “não”, pular para questão 26. 

25. Quais ações? Ler a pergunta e escrever as ações, segundo o entrevistado. 

26. O(a) Sr(a) coloca na sua cantina materiais educativos (murais, cartazes, banners, quadros, 
etc) sobre alimentação saudável? Ler a pergunta e marcar a opção correta. 

27. O(a) senhor(a) coloca os lanches mais saudáveis expostos na frente dos menos 
saudáveis? Ler a pergunta e marcar a opção correta 

28. Os lanches mais saudáveis são expostos na frente dos menos saudáveis? Somente 
observar rapidamente e marcar a opção correta. 

29. O(a) Sr(a) já retirou um ou mais doces da cantina? Ler a pergunta e marcar a opção 
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correta. 

30. O(a) Sr(a) já tentou retirou frituras da cantina? Ler a pergunta e marcar a opção correta. 

31. O(a) Sr(a) sabe ou já foi informado se a escola possui alunos com alguma destas 
doenças? Ler a pergunta e as opções. Se não tiver nenhum “sim” pular para a questão 33. 

32. A cantina fornece algum lanche especial para alunos com estas doenças? Por exemplo, 
sem açúcar para diabéticos ou sem glúten, etc. Ler a pergunta e marcar a opção correta. 

33. O(a) Sr(a) utiliza algum alimento orgânico na cantina? Ler a pergunta e marcar a opção 
correta. 

INTERFERÊNCIA NA VENDA DE ALIMENTOS NA CANTINA PELA COMUNIDADE 
ESCOLAR 

34. A direção da escola sugere algum tipo de lanche / produto para ser vendido dentro da 
cantina? Ler a pergunta, marcar a alternativa correta e se a resposta for “não” pular para 36. 

35. Qual(is) produtos? Fazer a pergunta e escrever as respostas dadas pelo entrevistado. 

36. A direção da escola restringe algum tipo de lanche / produto para ser vendido dentro da 
cantina? Ler a pergunta, marcar a alternativa correta e se a resposta for “não” pular para 38. 

37. Qual(is) produtos? Fazer a pergunta e escrever as respostas dadas pelo entrevistado. 

38. Os pais sugerem mudanças nos lanches / produtos vendidos dentro da sua cantina? Ler a 
pergunta e se a resposta for sim, escreva a resposta dada pelo entrevistado. 

39. Os alunos sugerem mudanças nos lanches / produtos vendidos dentro da sua cantina? Ler 
a pergunta e se a resposta for sim, escreva a resposta dada pelo entrevistado. 

40. Os professores sugerem mudanças nos lanches / produtos vendidos dentro da sua 
cantina? Ler a pergunta e se a resposta for sim, escreva a resposta dada pelo entrevistado. 

CHECK LIST DE OFERTA E PUBLICICADE DOS ALIMENTOS 
 

Alimentos comercializados: observar se existe a presença dos alimentos, que estão 
agrupados e assinalar “sim” ou “não”. Se tiver outro alimento que não esteja na lista escrever 
em “outros”, dentro de cada grupo correspondente. 
Propaganda: observar se existe a presença de propaganda dos alimentos, que estão 
agrupados e assinalar “sim” ou “não”. Se tiver outro alimento que não esteja na lista 
escrever em “outros”, dentro de cada grupo correspondente. 
 

LISTA DE VERIFICAÇÃO DAS BOAS PRÁTICAS 
 

Questões 5 a 38: observar e marcar a opção correspondente. 

Questões 39 a 43: observar e perguntar ao proprietário (entrevistado). 

Questões 44 a 46: observar e marcar a opção correspondente. 

Questões 47 e 48: observar e perguntar ao proprietário (entrevistado). 

Questões 49 a 55: observar e marcar a opção correspondente. 

Questões 56 a 58: observar e perguntar ao proprietário (entrevistado). 

Questões 59 a 73: observar e marcar a opção correspondente. 

Questão 74: observar e perguntar ao proprietário (entrevistado). 

Questões 75 a 81: observar e marcar a opção correspondente. 

Questões 81 a 91: observar e perguntar ao proprietário (entrevistado). 
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APÊNDICE VII 
QUESTIONÁRIO DE CARACTERIZAÇÃO DA ESCOLA 

 
 

Pesquisador responsável: Rosemeri Carvalho Feijó/UFPel 
Contatos: 91675318 – rcarvalhofeijo@yahoo.com.br 

Esta primeira parte deve ser preenchida pelo entrevistador antes de iniciar a entrevista 

1. Número do questionário nques __ __ __ __ 

2. Entrevistador: nentre __ __ 

3. Data da entrevista __ __/__ __/__ __ __ __ data __ __/__ __/__ __ __ __ 

4. Nome da escola: nmesc __ __ __ __ 

CARACTERIZAÇÃO DA ESCOLA 

5. Tipo de escola   
   (1) pública municipal      (2) pública estadual      (3) pública federal      (4) privada 

 
tipesc __ 

6. Quais são as modalidades de ensino da escola? (LER AS OPÇÕES) 
Educação infantil                                      (1) sim       (2) não 
Ensino fundamental                                 (1) sim       (2) não 
Ensino médio (comum)                            (1) sim       (2) não 
Ensino médio (profissionalizante)           (1) sim       (2) não 
Educação de jovens e adultos (EJA)       (1) sim       (2) não 
Pré-vestibular e/ou PAVE                         (1) sim       (2) não 
Outro:_______________________________________________________________________ 

 
edi__ 
efu__ 
eme__ 
emep__ 
eja__ 
pvp__ 
oume __ 

7. Qual o número total de alunos da escola? nalun __ __ __ __ 

 
COMÉRCIO DE ALIMENTOS NA ESCOLA 

8. Existe cantina na escola?                   (1) sim    (2) não cantina__ 

9. Se existe cantina dentro da escola, qual o tipo de gestão? 
Terceirizada         (1) sim    (2) não    (3) NSA  
Própria escola       (1) sim    (2) não    (3) NSA  

 
gestter __ 
gestes __ 

10. Existe comércio de alimentos realizado pelos alunos dentro da escola?            
(1) sim      (2) não (pule para a questão 12) 

cra__ 
 

11. Quais alimentos são vendidos? _______________________________________________ 
 

ava __ __ 

12. Existe comércio de alimentos realizado pelos professores dentro da escola?            
(1) sim      (2) não (pule para a questão 14) 

crpr__ 

13. Quais alimentos são vendidos? ______________________________________________ 
 

avpr __ __ 

14. Existe comércio de alimentos realizado pelos pais dentro da escola?            
(1) sim      (2) não (pule para a questão 15) 

crpa__ 

15. Quais alimentos são vendidos? ______________________________________________ 
 

avpa __ __ 

16. Existe outro tipo de comércio dentro da escola não mencionado nas questões 
anteriores?   
(1) sim      (2) não 
Se a resposta for sim, qual o  comércio?__________________________________________ 

ocom__ 
qcom __  

 
COMÉRCIO DE ALIMENTOS AO REDOR DA ESCOLA 

17. Existe comércio de alimentos ao redor da escola?   (1) sim        (2) não        (9) IGN 
(se a resposta for “não” ou “IGN”, pule para a questão 21) 

cfesc __ 

18. Quais? 
Ambulantes                 (1) sim      (2) não   (8) NSA     (999) IGN 
Padaria                        (1) sim      (2) não   (8) NSA    (999) IGN 
Bar                               (1) sim      (2) não   (8) NSA    (999) IGN 
Supermercado             (1) sim      (2) não    (8) NSA   (999) IGN 
Restaurante                 (1) sim      (2) não    (8) NSA   (999) IGN 
Outros:________________________________________________________________________ 
 

 
amb__ 
pad__ 
bar__ 
sup__ 
res__ 
ouc __ 

19. A escola permite a entrada de alimentos desse(s) comércio(s)?    (1) sim      (2) não     (8) entralim __ 
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NSA 

20. A escola permite que os alunos saiam durante o período de aula para a compra de 
alimentos desse(s) comércio(s)?              (1) sim     (2) não      (8) NSA 

 
permesc __ 

AÇÕES EDCUCATIVAS 

21. A escola tem algum projeto ou realiza algum trabalho relacionado à alimentação saudável?              
(1) sim     (2) não  (pule para a questão )  

palimsd__ 

22. O trabalho é desenvolvido com os alunos?                              (1) sim     (2) não   (8) NSA 
 

asa__ 

23. O trabalho é desenvolvido com os professores?                     (1) sim     (2) não    (8) NSA 
 

aspr__ 

24. O trabalho é desenvolvido com os pais?                                  (1) sim     (2) não   (8) NSA 
 

aspa__ 

25. Em qual(is) disciplina(s) o projeto ou trabalho é desenvolvido? 
 

qdsc _ 

26. A escola interfere de alguma forma no comércio de alimentos da cantina? (1) sim   (2) não   (8) 
NSA 

eic__ 

OBRIGADA PELA SUA PARTICIPAÇÃO! 
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APÊNDICE VIII 
QUESTIONÁRIO DE CARACTERIZAÇÃO DA CANTINA 

 
 

Pesquisador responsável: Rosemeri Carvalho Feijó/UFPel 
Contatos: 91675318 – rcarvalhofeijo@yahoo.com.br 

  Esta primeira parte deve ser preenchida pelo entrevistador antes de iniciar a entrevista 

1. Número do questionário nques __ __ __ __ 

2. Entrevistador nentre __ __ 

3. Data da entrevista __ __/__ __/__ __ __ __ data __ __/__ __/__ __ __ __ 

4. Nome da escola nmesc __ __ __ __ 

CARACTERÍSTICAS SÓCIO-DEMORÁFICAS 

5. Qual é o seu nome completo?________________________________________________________________ 

6. Sexo:                                      (1) masculino     (2) feminino    (OBSERVAR) 

7. Qual é a sua idade? _____anos 

8. Qual é a sua escolaridade? (LER AS OPÇÕES) 
(1) analfabeto                                                      (pular para a questão 10) 
(2) fundamental incompleto                              (pular para a questão 10) 
(3) fundamental completo                                 (pular para a questão 10) 
(4) ensino médio incompleto                            (pular para a questão 10) 
(5) ensino médio completo                               (pular para a questão 10) 
(6) ensino superior incompleto                        (pular para a questão 10) 
(7) ensino superior completo 

9. Qual sua área de formação se tiver nível superior completo?                                              (88) NSA 

10. O(a) Sr(a) já fez algum curso de capacitação na área de alimentos?    (1) sim    (2) não 

11. Há quanto tempo o(a) Sr(a) é responsável pela cantina? 

12. O Sr(a) também trabalha na cantina?          
(1) sim     
(2) não. Pule para a questão 20 

13. Qual é a sua função na cantina?  (LER OPÇÕES) 
 Administrador       (1) sim      (2) não       (8) NSA 
 Atendente              (1) sim      (2) não       (8) NSA 
Manipulador           (1) sim      (2) não       (8) NSA 
Outra função: ______________________________________________________________________ 

14. O(a) Sr(a) já trabalhava na área de alimentos antes de ter a cantina?    (1)sim    (2)não 

15. O(a) Sr(a) já trabalhou em outra cantina antes dessa?   (1) sim     (2) não 

16. O(a) Sr(a) conhece a Lei 13.027 de 16 de agosto de 2008 (Lei das cantinas do Estado do Rio 
Grande do Sul)?    (1) sim     (2) não    (pule para a questão 20) 

17. Na sua opinião, a sua cantina  cumpre esta lei, no que se refere à oferta de frutas, saladas, 
sucos naturais e sanduíches? (1) sim     (2) não      (3) não sei 

18. Na sua opinião a sua cantina  cumpre esta lei, no que se refere à restrição de cartazes 
publicitários contendo propaganda de balas, chicletes, salgadinhos industrializados e 
refrigerantes, na cantina?       (1) sim      (2) não     (3)  não sei   

19. Na sua opinião, a sua cantina  cumpre esta lei, no que se refere às condições higiênico-
sanitárias?      (1) sim      (2) não       (3) não sei   

FUNCIONAMENTO DA CANTINA 

20. Qual o número de funcionários da cantina? 

21. Quais os tipos de refeições que são ofertadas aos alunos?    (LER OPÇÕES)                                                               
Lanches                     (1) sim      (2) não  
Almoço                      (1) sim      (2) não 
Janta                          (1) sim      (2) não 
Outros: 

22. A cantina tem Nutricionista responsável?         (1) sim     (2) não 

23. A cantina tem alvará sanitário atualizado?       (1) sim     (2) não 

AÇÕES DA CANTINA PARA PROMOÇÃO À ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL 

24. Sua cantina desenvolve ações com os alunos que incentivem alimentação saudável?                       
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(1) sim     (2) não    (se não pule para a questão 26) 

25. Quais ações?  
 

qalims __ __ 
 

26. O(a) Sr(a) coloca na sua cantina materiais educativos (murais, cartazes, banners, quadros,etc) 
sobre alimentação saudável?    (1) sim    (2) não 

med__ 

27. O(a) senhor(a) coloca os lanches mais saudáveis expostos na frente dos menos saudáveis?            
(1) sim    (2) não    (8) NSA  

slanc__ 

28. Os lanches mais saudáveis são expostos na frente dos menos saudáveis?  NÃO PERGUNTAR, 
SÓ OBSERVAR           (1) sim    (2) não 

dlanc___ 

29. O(a) Sr(a) já retirou algum doce da cantina?     (1) sim    (2) não   lra__ 

30. O(a) Sr(a) já retirou algum tipo de fritura da cantina?    (1) sim    (2) não lrg__ 

31. O(a) Sr(a) sabe ou já foi informado se a escola tem alunos com alguma destas doenças?  (LER 
OPÇÕES SE A RESPOSTA FOR “NÃO” OU “IGN” PULAR PARA A QUESTÃO 32)  
Diabetes                                        (1) sim        (2) não        (3) não sabe                       
Doença celíaca                             (1) sim        (2) não        (3) não sabe      
Fenilcetonúria                              (1) sim        (2) não         (3) não sabe                    
Intolerância à lactose                  (1) sim        (2) não         (3) não sabe  
Alergias (leite, soja, outros)       (1) sim        (2) não         (3) não sabe 
 Hipertensão                                 (1) sim        (2) não         (3) não sabe   
 

 
 
diab__ 
doc__ 
fen__ 
int__ 
alr__ 
has__ 

32. A cantina fornece algum lanche especial para alunos com estas doenças? (1)sim    (2) não     
(8) NSA 

esplanc__ 

33. O(a) Sr(a) utiliza algum alimento orgânico na cantina?                          (1) sim    (2) não alimorg__ 

INTERFERÊNCIA NA VENDA DE ALIMENTOS NA CANTINA PELA COMUNIDADE ESCOLAR 

34. A direção da escola sugere algum tipo de lanche / produto para ser vendido dentro da 
cantina?        (1) sim     (2) não (pule para a questão 36) 

suglanc__ 

35. Qual(is) produtos?  
 

qpro __ __ 

36. A direção da escola restringe algum tipo de lanche / produto para ser vendido dentro da 
cantina?    (1) sim     (2) não (pule para a questão 47) 

reslanc__ 

37. Qual(is) produtos?  
 

rqpro  __  

38. Os pais sugerem mudanças nos lanches / produtos vendidos dentro da sua cantina?     
(1) sim Quais?________________________________________________________________ 
(2) não 

 
pmud__ 
qpmud __ 

39. Os alunos sugerem mudanças nos lanches / produtos vendidos dentro da sua cantina?     
(1) sim Quais?________________________________________________________________ 
(2) não 

amud__ 
qamud __ 

40. Os professores sugerem mudanças nos lanches / produtos vendidos dentro da sua cantina?     
(1) sim Quais?________________________________________________________________ 
(2) não 

prmud__ 
qprmud __ 

OBRIGADA PELA SUA PARTICIPAÇÃO! 
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APÊNDICE IX 
CHECK LIST DE OFERTA E PUBLICICADE DOS ALIMENTOS 

 
 

Pesquisador responsável: Rosemeri Carvalho Feijó/UFPel 
Contatos: 91675318 – rcarvalhofeijo@yahoo.com.br 

  Esta primeira parte deve ser preenchida pelo entrevistador antes de iniciar a entrevista 

1. Número do  check list nques __ __ __ __ 

2. Entrevistador nentre __ __ 

3. Data da entrevista __ __/__ __/__ __ __ __ data __ __/__ __/__ __ __ __ 

4. Nome da escola nmesc __ __ __ __  

Alimentos comercializados Propaganda 

BISCOITOS/BOLACHA 

1- Doce sem recheio                (1) sim  (2) não 
2- Doce recheado                     (1) sim  (2) não 
3- Salgado sem recheio            (1) sim  (2) não                                                                                                
4- Salgado recheado                (1) sim  (2) não 
5- Salgada integral                    (1) sim  (2) não 
6- Outros 

bdsr__ 
bdr __ 
ssr __ 
ser__ 
sai__ 
oub__ 
 

1- Doce sem recheio              (1) sim  (2) não 
2- Doce recheado                   (1) sim  (2) não 
3- Salgado sem recheio          (1) sim  (2) não                                                                                                
4- Salgado recheado               (1) sim  (2) não 
5- Salgada integral                  (1) sim  (2) não 
6-Outros:___________________________ 

pbdsr__ 
pbdr __ 
pssr __ 
pser__ 
psai__ 
poub__ 
 

BOLOS 

1- Bolo caseiro                         (1) sim  (2) não 
2- Bolo (mistura pré pronta)      (1) sim  (2) não 
3- Bolo pronto (tipo Ana Mª ®)  (1) sim  (2) não 
4 Cup Cacke                             (1) sim  (2) não 
5- Outros: __________________________ 

bol__ 
bolm__ 
bolp__ 
cuc__ 
oubo__ 

1- Bolo caseiro                        (1) sim  (2) não 
2- Bolo (mistura)                     (1) sim  (2) não 
3- Bolo pronto (tipo Ana Mª®) (1) sim  (2) não 
4 Cup Cacke                           (1) sim  (2) não 
5- Outros: __________________________ 

pbol__ 
pbolm__ 
pbolp__ 
pcuc__ 
poubo__ 

CEREAIS 

1- Barra de cereal                   (1) sim  (2) não 
2- Barra de cereal light          (1) sim  (2) não 
3- Barra  de cereal com chocolate                  (1) 
sim  (2) não 
4- Barra  cereal com choc light/diet)                       
(1) sim  (2) não 
5- Granola                              (1)sim  (2)não 
6- Outros: __________________________ 

bac__ 
bacl__ 
bcc__ 
 
bccl__ 
 
gan__ 
ouce__ 

1- Barra de cereal                       (1) sim  (2) não 
2- Barra de cereal light                (1) sim (2) não 
3- Barra  de cereal com chocolate                     
(1) sim  (2) não 
4- Barra  cereal com choc light/diet 
(1) sim  (2)não 
5- Granola                                   (1) sim  (2) não 
6- Outros: __________________________ 

pbac__ 
pbacl__ 
pbcc__ 
 
pbccl__ 
 
pgan__ 
pouce__ 

DOCES 

1- Brigadeiro/branquinho          (1) sim  (2) não 
2- Quindim                                (1) sim  (2) não 
3- Doces tradicionais  Pelotas   (1) sim  (2) não 
4- Rapadura de leite /amendoim    (1) sim  (2) 
não 
5- Cocada                                 (1) sim  (2) não 
6- Outros: __________________________ 

brig __ 
quin__ 
dct __ 
rap__ 
coc __ 
oudo__ 

1- Brigadeiro/branquinho        (1) sim  (2) não 
2- Quindim                              (1) sim  (2) não 
3- Doces tradicionais de Pelotas (1) sim  (2) não 
4- Rapadura de leite /amendoim  (1)sim  (2) não 
5- Cocada                              (1) sim  (2) não 
6- Outros: __________________________ 

pbrig __ 
pquin __ 
pdct __ 
prap __ 
pcoc __ 
poudo__ 

GULOSEIMAS 

1- Balas                                     (1) sim  (2) não 
2- Chocolates                           (1) sim  (2) não 
3- Chocolate meio amargo        (1) sim  (2) não 
4- Chicletes                                (1) sim  (2) não 
5- Pirulitos                                  (1) sim  (2) não 
6- Pipocas                                  (1) sim  (2) não 
7- Outros: _________________________ 
 

 bal__ 
 cho__ 
 cma__ 
chi__ 
 pir__ 
 pip__ 
ougu__ 

1- Balas                                    (1) sim  (2) não 
2- Chocolates                           (1) sim  (2) não 
3- Chocolate meio amargo       (1) sim  (2) não 
4- Chicletes                               (1)sim  (2) não 
5- Pirulitos                                 (1)sim  (2) não 
6- Pipocas                                 (1)sim  (2) não 
7- Outros: _________________________ 
 

pbal__ 
pcho__ 
pcma__ 
pchi__ 
ppir__ 
ppip__ 
pougu__ 

BEBIDAS 

1-Água com gás                         (1) sim  (2) não 
2- Água sem gás                        (1) sim  (2) não 
3- Café preto                              (1) sim  (2) não 
3- Chá em lata                           (1) sim  (2) não 
4- Energético                             (1) sim  (2) não 
5- Refrigerante                           (1) sim  (2) não 

 acg__ 
 asg__ 
 caf__ 
 cha__ 
enr__ 
ref__ 

1-Água com gás                      (1) sim  (2) não 
2- Água sem gás                     (1) sim  (2) não 
3- Café preto                           (1) sim  (2) não 
3- Chá em lata                         (1) sim  (2) não 
4- Energético                           (1) sim  (2) não 
5- Refrigerante                        (1) sim  (2) não 

 pacg__ 
 pasg__ 
 pcaf__ 
 pcha__ 
penr__ 
pref__ 
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6- Refrigerante light/diet           (1) sim  (2) não 
5- Suco de fruta caixa/lata        (1) sim  (2) não 
6- Suco fruta caixa/lata light (1) sim  (2)não 
7- Suco de fruta natural              (1) sim  (2) não 
 Outros: _________________________ 
 

refl__ 
suc__ 
sucl__ 
sucn__ 
oube__ 

6- Refrigerante light/diet              (1) sim  (2) não 
5- Suco de fruta caixa/lata           (1)sim  (2) não 
6- Suco de fruta caixa/lata light  (1) sim  (2) não 
7- Suco de fruta natural              (1) sim  (2) não 
 Outros: ________________________ 

prefl__ 
psuc__ 
psucl__ 
psucn__ 
poube__ 

1- Achocolatado                      (1) sim  (2) não 
2- Achocolatado light              (1) sim  (2) não 
3- Bebida láctea                      (1) sim  (2) não 
4- Bebida láctea light               (1) sim  (2) não 
5- Chocolate quente                 (1) sim  (2) não 
6- Capuccino/mocaccino/café com leite                   
(1) sim (2) não 
7- Iogurte                                   (1) sim  (2) não 
8- Iogurte light                            (1) sim  (2) não 
9- Vitamina de frutas                  (1) sim  (2) não 
10- Outros: ________________________ 
 

 ach__ 
 achl__ 
bel__ 
bell__ 
chq__ 
cap__ 
 
iog__ 
iogl__ 
vit__ 
oulei__ 

1- Achocolatado                    (1) sim  (2) não 
2- Achocolatado light             (1) sim  (2) não 
3- Bebida láctea                    (1) sim  (2) não 
4- Bebida láctea light             (1) sim  (2) não 
5- Chocolate quente               (1) sim  (2) não 
6- Capuccino/mocaccino/café com leite                
(1) sim  (2) não 
7- Iogurte                                  (1) sim  (2) não 
8- Iogurte light                           (1) sim  (2) não 
9- Vitamina de frutas                 (1) sim  (2) não 
10- Outros: ________________________ 
 

 pach__ 
 pachl__ 
pbel__ 
pbell__  
pchq__ 
pcap__ 
 
piog__ 
piogl__ 
pvit__ 
poulei__ 

SALGADINHOS / SIMILARES 

1- Amendoim salgado                (1) sim  (2) não 
2- Salgadinhos em pacote (tipo Elma Chips ®)                            
(1) sim  (2) não 
3- Salgadinhos fritos industrializados                              
(1) sim  (2) não 
4- Biscoitinhos ou bolachinhas salgadas              
(1) sim  (2) não 
5- Outros: ________________________ 
 

ams __ 
chi __ 
 
sal __ 
 
bis__ 
 
ousal__ 

1- Amendoim salgado                 (1) sim  (2) não 
2- Salgadinhos em pacote (tipo Elma Chips ®)                            
(1) sim  (2) não 
3- Salgadinhos fritos industrializados                              
(1) sim  (2) não 
4- Biscoitinhos ou bolachinhas salgadas         
(1) sim  (2) não 
5- Outros: ________________________ 
 

pams __ 
pchi __ 
 
psal __ 
 
pbis__ 
 
pousal__ 

LANCHES 

1- Cachorro quente                   (1) sim  (2) não 
2- Xis burguer / baurú               (1) sim  (2) não 
3- Crepes                                  (1) sim  (2) não 
4- Pizza                                     (1) sim  (2) não 
5- Sanduíche presunto/queijo   (1) sim  (2) não 
6- Sanduíche presunto, queijo e salada              
(1) sim  (2 )não 
7- Sanduíche de frango            (1) sim  (2) não 
8- Sanduíche vegetariano         (1) sim  (2) não 
9- Sanduíche de salame           (1) sim  (2) não 
10- Outros: ________________________ 
 

 cch__ 
 xis__ 
 cre__ 
 piz__ 
spq__ 
san__ 
 
saf__ 
sav__ 
sas__ 
osan__ 

1- Cachorro quente                     (1) sim  (2) não 
2- Xis burguer / baurú                 (1) sim  (2) não 
3- Crepes                                    (1) sim  (2) não 
4- Pizza                                       (1) sim  (2) não 
5- Sanduíche presunto e queijo  (1) sim  (2) não 
6- Sanduíche presunto, queijo e salada              
(1) sim  (2) não 
7- Sanduíche de frango              (1) sim  (2) não 
8- Sanduíche vegetariano          (1) sim  (2) não 
9- Sanduíche de salame             (1) sim  (2) não 
10- Outros: ________________________ 
 

 pcch__ 
 pxis__ 
 pcre__ 
 ppiz__ 
pspq__ 
psan__ 
 
psaf__ 
psav__ 
psas__ 
posan__ 

FRUTAS E PREPARAÇÕES 

1- Frutas in natura                      (1)sim  (2) não 
2- Salada de frutas                    (1) sim  (2) não 
3- Frutas secas                         (1) sim  (2) não 
4- Outros: ________________________ 

 fru__ 
 sal __ 
 frus__ 
oufru__ 

1- Frutas in natura                     (1) sim  (2) não 
2- Salada de frutas                    (1) sim  (2) não 
3- Frutas secas                          (1) sim  (2) não 
4- Outros: ________________________ 

 pfru__ 
 psal __ 
 pfrus__ 
poufru__ 

SOBREMESAS 

1- Gelatina                                  (1) sim (2) não 
2- Picolé de frutas                       (1)sim  (2)não 
3- Picolé cremoso                       (1) sim (2)não 
4- Sorvetes                                 (1) sim (2) não    
5- Pudim de leite condensado    (1)sim  (2) não 
6- Flan/pudim industrializado  (1) sim  (2) não 
7- Sacolé / geladinho               (1) sim  (2) não 
8- Outros: ________________________ 

gel __ 
picf__ 
picc__ 
sor__ 
pud__ 
fla__ 
sag__ 
ousob__ 

1- Gelatina                                 (1) sim  (2) não 
2- Picolé de frutas                      (1) sim  (2) não 
3- Picolé cremoso                      (1) sim  (2) não 
4- Sorvetes                                 (1) sim  (2) não    
5- Pudim de leite condensado    (1) sim  (2) não 
6- Flan ou pudim industrializado (1) sim  (2) não 
7- Sacolé / geladinho                  (1) sim  (2) não 
8- Outros: ________________________ 

pgel __ 
ppicf__ 
ppicc__ 
psor__ 
ppud__ 
pfla__ 
psag__ 
pousob__ 

SALGADOS 
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1- Croissant                              (1) sim  (2) não 
2- Esfiha                                    (1) sim  (2) não 
3- Enroladinho de salsicha assado                                                                                                    
(1) sim   (2) não 
4- Pão de queijo                      (1) sim  (2) não 
5- Empadas / pastel de forno  (1) sim  (2 )não 
6- Outros: ________________________ 

 cro__ 
esf__ 
esa__ 
 
pqu__ 
emp__ 
ousal__ 

1- Croissant                     (1) sim  (2) não 
2- Esfiha                           (1) sim  (2) não 
3- Enroladinho de salsicha assado                   
(1) sim  (2) não 
4- Pão de queijo              (1) sim  (2) não 
5- Empadas / pastel de forno   (1) sim  (2) não 
6- Outros: ________________________ 

pcro__ 
pesf__ 
pesa__ 
 
ppqu__ 
pemp__ 
pousal__ 
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APÊNDICE VII 
LISTA DE VERIFICAÇÃO DAS BOAS PRÁTICAS 

 
 

Pesquisador responsável: Rosemeri Carvalho Feijó/UFPel 
Contatos: 91675318 – rcarvalhofeijo@yahoo.com.br 

  Esta primeira parte deve ser preenchida pelo entrevistador antes de iniciar a observação 

1. Número do questionário nques __ __ __ __ 

2. Entrevistador nentre __ __ 

3. Data da entrevista __ __/__ __/__ __ __ __ data __ __/__ __/__ __ __ __ 

4. Nome da escola 

EDIFICAÇÃO, INSTALAÇÕES, EQUIPAMENTOS, MÓVEIS E UTENSÍLIOS 

5. Edificação e instalação projetadas de forma a possibilitar o fluxo ordenado e sem cruzamentos em todas as 
etapas de preparação de alimentos. 
(1) sim      (2) não      (8) NSA 

 
eif__ 

6. Acesso às instalações independente, não comum a outros usos. 
(1) sim      (2) não      (8) NSA 

aii__ 

7. Dimensionamento da edificação e das instalações compatível com todas as operações. 
(1) sim      (2) não      (8) NSA 

dic__  

8. Existência de separação entre as diferentes atividades por meios físicos ou por outros meios eficazes de 
forma a evitar a contaminação cruzada. 
(1) sim      (2) não      (8) NSA 

sea__ 

9. Piso de material de fácil higienização (liso, impermeável e lavável) e em adequado estado de conservação. 
(1) sim      (2) não      (8) NSA 

map__ 

10. Teto de acabamento liso, impermeável de fácil higienização e adequado estado de conservação. 
(1) sim      (2) não      (8) NSA 

mat__ 

11. Portas da área de preparação e armazenamento dotadas de fechamento automático e barreiras 
adequadas para impedir a entrada de vetores e outros animais. 
(1) sim      (2) não      (8) NSA 

por__ 

12. Janelas de superfície lisa, de fácil higienização, ajustadas aos batentes com telas milimetradas removíveis 
para limpeza e adequado estado de conservação. 
(1) sim      (2) não      (8) NSA 

jan__ 

13. Instalações dotadas de abastecimento de água potável corrente possuindo conexões com rede de esgoto 
e/ou fossa séptica. 
(1) sim      (2) não      (8) NSA 

apo__ 

14. Caixas de gordura e de esgoto compatíveis ao volume de resíduos, localizadas fora da área de 
preparação e armazenamento de alimentos. 
(1) sim      (2) não      (8) NSA 

cxg__ 

15. Ralos, quando presentes, sifonados e as grelhas com dispositivo que permitam fechamento. 
(1) sim      (2) não      (8) NSA 

ral__ 

16. Área interna do estabelecimento livre de objetos em desuso e da presença de animais. 
(1) sim      (2) não      (8) NSA 

aio__ 

17. Área externa do estabelecimento livre de objetos em desuso e da presença de animais. 
(1) sim      (2) não      (8) NSA 

aeo__ 

18. Iluminação da área de preparação dos alimentos proporciona a visualização adequada de forma que as 
atividades sejam realizadas sem comprometer a higiene e as características sensoriais dos alimentos. 
(1) sim      (2) não      (8) NSA 

iap__ 

19. Luminárias localizadas na área de preparação dos alimentos apropriadas e protegidas contra explosão e 
quedas acidentais. 
(1) sim      (2) não      (8) NSA 

lum__ 

20. Instalações elétricas embutidas ou protegidas em tubulações externas de tal forma a permitir a 
higienização dos ambientes. 
(1) sim      (2) não      (8) NSA 

ine__ 

21. Ventilação e circulação de ar capazes de garantir o ambiente livre de fungos, fumaça, dentre outros, que 
possam comprometer a qualidade dos alimentos. 
(1) sim      (2) não      (8) NSA 

vet__ 

22. A área de preparação do alimento dotada de coifa com sistema de exaustão interna  com elementos 
filtrantes ou sistema de coifa eletrostática. 
(1) sim      (2) não      (8) NSA 

coif__ 
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23. Instalações sanitárias e os vestiários sem comunicação direta com a área de preparação, armazenamento 
de alimentos ou refeitório. 
(1) sim      (2) não      (8) NSA 

svsc__ 

24. Instalações sanitárias e os vestiários mantidos organizados em adequado estado de conservação. 
(1) sim      (2) não      (8) NSA 

svor__ 

25. Instalações sanitárias dotadas de lavatórios e supridas de produtos destinados à higiene pessoal: papel 
higiênico, sabonete líquido inodoro e produto anti-séptico antiséptica, papel toalha ou outro sistema higiênico 
e seguro para secagem de mãos. 
(1) sim      (2) não      (8) NSA 

spsp__ 

26. Coletores de lixo, nas instalações sanitárias dotados de tampa e acionados sem contato manual. 
(1) sim      (2) não      (8) NSA 

lixs__ 

27. Lavatórios exclusivo para higiene das mãos nas áreas de manipulação em posição estratégicas em 
relação ao fluxo de preparo dos alimentos e em número suficiente, com sabonete líquido inodoro anti-séptico 
ou sabonete líquido inodoro e produto anti-séptico, toalhas de papel não reciclado, ou outro sistema higiênico 
e seguro de secagem das mãos e coletor de papel, acionado sem contato manual. 
(1) sim      (2) não      (8) NSA 

lavc__ 

28. Equipamentos, móveis e utensílios que entram em contato com alimentos de materiais que não 
transmitam substâncias tóxicas, odores e sabores aos alimentos. 
(1) sim      (2) não      (8) NSA 

mem__ 

29. Superfícies em contato com alimentos, lisas, íntegras, impermeáveis, resistentes à corrosão, de fácil 
higienização e de material não contaminante. 
(1) sim      (2) não      (8) NSA 

sca__ 

HIGIENIZAÇÃO DE INSTALAÇÕES, EQUIPAMENTOS, MÓVEIS E UTENSÍLIOS 
30. Operações de higienização das instalações realizadas com freqüência que garanta a manutenção das 
condições higiênico-sanitárias. 
(1) sim      (2) não      (8) NSA 

hii__ 

31. Área de preparação do alimento higienizada quantas vezes forem necessárias e imediatamente após o 
término do trabalho. 
(1) sim      (2) não      (8) NSA 

hap__ 

32. Ausência de substâncias odorizantes e ou desodorantes quaisquer das suas formas utilizadas nas áreas 
de preparação ou armazenamento de alimentos. 
(1) sim      (2) não      (8) NSA 

sod__ 

33. Utilização de produtos saneantes regularizados pelo Ministério da Saúde. 
(1) sim      (2) não      (8) NSA 

pms__ 

34. Produtos saneantes identificados e guardados em local reservado para essa atividade. 
(1) sim      (2) não      (8) NSA 

pla__ 

35. Utensílios, equipamentos e materiais utilizados na higienização, próprios para a atividade, conservados 
limpos, em número suficiente e guardados em local reservado para essa atividade. 
(1) sim      (2) não      (8) NSA 

utl__ 

36. Funcionários responsáveis pela atividade de higienização das instalações sanitárias, utilizam uniforme 
apropriados e diferenciados daqueles utilizados na manipulação de alimentos. 
(1) sim      (2) não      (8) NSA 

lun__ 

CONTROLE DE PRAGAS 

37. Edificação, as instalações, os equipamentos, os móveis e os utensílios livres de vetores e pragas urbanas. 
(1) sim      (2) não      (8) NSA 

pru__ 

38. Existência de ações eficazes e contínuas de prevenção de controle de vetores e pragas urbanas, com o 
objetivo de impedir a atração, o abrigo, o acesso e ou proliferação dos mesmos. 
(1) sim      (2) não      (8) NSA 

app__ 

39. Controle químico realizado por empresa especializada, conforme legislação específica. 
(1) sim      (2) não      (8) NSA 

cqui__ 

40. Existência de registros que comprovam a manutenção do controle de vetores e pragas urbanas. 
(1) sim      (2) não      (8) NSA 

rmp__ 

ABASTECIMENTO DE ÁGUA 

41. Utilização de água potável para manipulação de alimentos. 
(1) sim      (2) não      (8) NSA 

apom__ 

42. Reservatório de água higienizado em intervalo máximo de 6 meses. 
(1) sim      (2) não      (8) NSA 

lres__ 

43. Existência de registros que comprovem a manutenção das operações de higienização do reservatório de 
água. 

rlre__ 
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(1) sim      (2) não      (8) NSA 

MANEJO DOS RESÍDUOS 

44. Recipientes para coleta de resíduos no interior do estabelecimento de fácil higienização e transporte, 
devidamente identificados íntegros e em número suficiente. 
(1) sim      (2) não      (8) NSA 

lix__ 

45. Coletores de resíduos das áreas de preparação e armazenamento dotados de tampas acionados sem 
contato manual. 
(1) sim      (2) não      (8) NSA 

lixt__ 

46. Resíduos freqüentemente coletados e estocados em local fechado e isolado da área de processamento e 
armazenamento, evitando focos de contaminação e atração de vetores e pragas. 
(1) sim      (2) não      (8) NSA 

lres__ 

MANIPULADORES 

47. Controle de saúde dos manipuladores realizado de acordo com legislação específica e mantidos 
registrados. 
(1) sim      (2) não      (8) NSA 

sman__ 

48. Manipuladores realizam exames admissionais e periódicos de acordo com legislação específica. 
(1) sim      (2) não      (8) NSA 

eman__ 

49. Manipuladores não apresentam lesões e ou sintomas que possam comprometer a qualidade higiênico-
sanitária dos alimentos. 
(1) sim      (2) não      (8) NSA 

lman__ 

50. Uniforme de trabalho de cor clara, limpo, em adequado estado de conservação, completo (proteção para 
cabelos, jaleco com mangas, calças compridas, calçados fechados), exclusivo à atividade de manipulação de 
alimentos. 
(1) sim      (2) não      (8) NSA 

uman__ 

51. Manipuladores dotados de boa apresentação, asseio corporal, mãos limpas, unhas curtas, sem esmalte, 
sem adornos, barbeados e cabelos protegidos. 
(1) sim      (2) não      (8) NSA 

bman__ 

52. Manipuladores adotam o hábito de não fumar, falar, assobiar, espirrar, tossir, comer, manipular dinheiro 
ou praticar outros atos que possam contaminar o alimento. 
(1) sim      (2) não      (8) NSA 

hman__ 

53. Manipuladores lavam cuidadosamente as mãos antes da manipulação de alimentos, principalmente após 
qualquer interrupção e depois do uso de sanitários. 
(1) sim      (2) não      (8) NSA 

hman 

54. Existência de cartazes de orientação aos manipuladores sobre a correta lavagem das mãos e demais 
hábitos de higiene, afixados em locais apropriados. 
(1) sim      (2) não      (8) NSA 

cclm__ 

55. Roupas e objetos pessoais guardados em local específico e reservados para esse fim. 
(1) sim      (2) não      (8) NSA 

rol__ 

56. Manipuladores supervisionados capacitados periodicamente em higiene pessoal, manipulação de 
alimentos e em doenças transmitidas por alimentos. 
(1) sim      (2) não      (8) NSA 

chm__ 

57. Capacitações comprovadas mediante documentação (semestral). 
(1) sim      (2) não      (8) NSA 

capd__ 

58. Visitantes cumprem os requisitos de higiene e saúde estabelecidos para manipuladores. 
(1) sim      (2) não      (8) NSA 

vis__ 

MATÉRIA-PRIMA, INGREDIENTES E EMBALAGENS 

59. Matérias-primas, ingredientes e embalagens armazenados em local limpo e organizados de forma a 
garantir proteção contra contaminantes. 
(1) sim      (2) não      (8) NSA 

matl__ 

60. Matérias-primas, ingredientes e embalagens armazenados sobre paletes, estrados e/ou prateleiras, 
respeitando os espaços mínimos para adequada ventilação e higienização. 
(1) sim      (2) não      (8) NSA 

mate__ 

PREPARAÇÃO DO ALIMENTO 

61. Matérias-primas, ingredientes e embalagens utilizados para preparação do alimento em condições 
higiênico-sanitárias, adequados e em conformidade com a legislação específica. 
(1) sim      (2) não      (8) NSA 

mie__ 

62. Existência de adoção de medidas a fim de minimizar o risco de contaminação cruzada. 
(1) sim      (2) não      (8) NSA 

cotc__ 

63. Produtos perecíveis expostos à temperatura ambiente pelo tempo mínimo necessário para a preparação perc__ 
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do alimento (máximo 30 minutos). 
(1) sim      (2) não      (8) NSA 

64. Alimentos não utilizados na totalidade acondicionados e identificados de acordo com a rotulagem. 
(1) sim      (2) não      (8) NSA 

rot__ 

65. Tratamento térmico garante a temperatura de no mínino 70° em todas as partes do alimento. 
(1) sim      (2) não      (8) NSA 

temp__ 

66. Óleos e gorduras substituídos quando houver alteração evidente das características físico-
químicas ou sensoriais (fumaça, espuma, aroma e sabor). 
(1) sim      (2) não      (8) NSA 

ogor__ 

67. Descongelamento efetuado em condições de refrigeração à temperatura inferior a 5°. 
(1) sim      (2) não      (8) NSA 

desc__ 

68. Alimentos preparados conservados a quente submetidos à temperatura superior a 60°, por no 
máximo 6 horas. 
(1) sim      (2) não      (8) NSA 

atem__ 

69. Existência de registro da temperatura da conservação a quente. 
(1) sim      (2) não      (8) NSA 

rteq__ 

70. Produto após resfriamento conservado a temperatura inferior a 5°C ou congelado a temperatura 
igual ou inferior a –18°C. 
(1) sim      (2) não      (8) NSA 

tepf__ 

71. Alimentos preparados embalados e identificados quando armazenados sob refrigeração ou 
congelamento. 
(1) sim      (2) não      (8) NSA 

aer__ 

72. Adoção de medidas de controle para os alimentos hortifrutigranjeiros que garantam que a limpeza 
e, quando necessário, a desinfecção não constituam fonte de contaminação do alimento. 
(1) sim      (2) não      (8) NSA 

horh__ 

73. Ovos utilizados obedecendo aos seguintes critérios: 
a-  Utilização de ovos limpos, íntegros e com registro no órgão competente; 
(1) sim      (2) não      (8) NSA 
b-  Dentro do prazo de validade, com conservação e armazenamento que não propicie contaminação 
cruzada e seguindo as indicações da rotulagem; 
(1) sim      (2) não      (8) NSA 
c-  Ovos lavados com água potável corrente, imediatamente antes do uso, quando apresentam 
sujidades visíveis; 
(1) sim      (2) não      (8) NSA 
d-  Não são preparados e expostos ao consumo alimentos com ovos crús, como maionese caseira, 
mousse, merengue, entre outros; 
(1) sim      (2) não      (8) NSA 
e-  Alimentos preparados somente com ovos pasteurizados, desidratados ou tratados termicamente, 
assegurando sua inocuidade; 
(1) sim      (2) não      (8) NSA 
f- Ovos submetidos à cocção ou fritura apresentam toda a gema dura; 
(1) sim      (2) não      (8) NSA 
g- Não são reutilizadas embalagens dos ovos para outros fins. 
(1) sim      (2) não      (8) NSA 

 
oreg__ 
 
oval__ 
 
 
ohig__ 
 
 
ocru__ 
 
 
opdt__ 
 
 
ocf__ 
 
oem__ 
 

74. Guarda de amostras (100g/100mL) de todos os alimentos preparados, incluindo bebidas (100mL), 
em embalagens apropriadas para alimentos, de primeiro uso, identificadas com no mínimo a 
denominação e data da preparação, armazenadas por 72 horas sob refrigeração, em temperatura 
inferior a 5º C. 
(1) sim      (2) não      (8) NSA 

amg__ 

EXPOSIÇÃO AO CONSUMO DO ALIMENTO PREPARADO 

75. Área de exposição do alimento preparado e de consumação ou refeitório mantida organizada e em 
adequadas condições higiênico-sanitárias. 
(1) sim      (2) não      (8) NSA 

ref__ 

76. Manipuladores adotam procedimentos que minimizem o risco de contaminação dos alimentos preparados 
por meio de anti-sepsia das mãos e pelo uso de luvas descartáveis. 
(1) sim      (2) não      (8) NSA 

pman__ 

77. Equipamentos de calor e frio necessários à exposição ou distribuição de alimentos com temperaturas 
controladas, devidamente dimensionados e em adequado estado de higiene, conservação e funcionamento. 
(1) sim      (2) não      (8) NSA 

ecf__ 
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78. Existência de registro da temperatura do equipamento de exposição ou distribuição de alimentos 
preparados. 
(1) sim      (2) não      (8) NSA 

ert__ 

79. Utensílios utilizados na consumação do alimento, tais como pratos, copos, talheres devidamente 
higienizados e armazenados em local protegido. 
(1) sim      (2) não      (8) NSA 

uhlp__ 

80. Ornamentos e plantas localizados na área de consumação ou refeitório não constituem fontes de 
contaminação para os alimentos preparados. 
(1) sim      (2) não      (8) NSA 

pref__ 

81. Funcionários responsáveis pela atividade de recebimento de dinheiro, cartões, não manipulam 
alimentos. 
(1) sim      (2) não      (8) NSA 

fund__ 

DOCUMENTAÇÃO E REGISTRO 

82. Serviços de Alimentação dispõe de Manual de Boas Práticas e de Procedimentos Operacionais 
Padronizados (POP) disponíveis aos funcionários envolvidos e à autoridade sanitária. 
(1) sim      (2) não      (8) NSA 

mbp__ 

83. Os POP contém instruções seqüenciais das operações, a freqüência de execução e as ações corretivas 
especificando o nome, cargo e ou a função dos responsáveis pelas atividades e aprovados, datados e 
assinados pelo responsável do estabelecimento. 
(1) sim      (2) não      (8) NSA 

pop__ 

84. Registros mantidos por período mínimo de 30 dias contados a partir da data de preparação dos alimentos. 
(1) sim      (2) não      (8) NSA 

reg__ 

85. Serviços de alimentação têm implementado Procedimentos Operacionais Padronizados de: 
a- Higienização de instalações, equipamentos e móveis.                            (1) sim      (2) não      (8) NSA 
b- Controle Integrado de Vetores e pragas Urbanas.                                   (1) sim      (2) não      (8) NSA 
c- Higienização do Reservatório.                                                                  (1) sim      (2) não      (8) NSA 
d- Higiene e Saúde dos manipuladores.                                                       (1) sim      (2) não      (8) NSA 

 
phiem__ 
pcivp__ 
phres__ 
phsm__ 

RESPONSABILIDADE 

86. Responsável pelas atividades de manipulação dos alimentos comprovadamente submetido a Curso de 
Capacitação em Boas Práticas de Fabricação para Serviços de Alimentação, abordando no mínimo: 
contaminação de alimentos, doenças transmitidas por alimentos, manipulação higiênica dos alimentos e Boas 
Práticas. 
(1) sim      (2) não      (8) NSA 

 
 
crma__ 

87. Estabelecimento dispõe do Certificado do Curso de Capacitação do responsável pelas atividades de 
manipulação dos alimentos devidamente datado, contendo a carga horária e o conteúdo programático. 
(1) sim      (2) não      (8) NSA 

cccr__ 

88. Responsável pelas atividades de manipulação dos alimentos atualiza-se periodicamente em: higiene 
pessoal, manipulação higiênica dos alimentos e doenças transmitidas por alimentos. 
(1) sim      (2) não      (8) NSA 

arma__ 

89. Existência de documentos que comprovam essas atualizações do responsável pela manipulação dos 
alimentos. 
(1) sim      (2) não      (8) NSA 

dca__ 

90. Responsável pelas atividades de manipulação promove treinamentos semestrais em: higiene pessoal, 
manipulação higiênica dos alimentos e doenças transmitidas por alimentos para a equipe de manipuladores 
de alimentos sob sua responsabilidade. 
(1) sim      (2) não      (8) NSA 

rtre__ 

91. Existência de documentos que comprovam a promoção de treinamentos para a equipe de manipuladores 
de alimentos do estabelecimento. 
(1) sim      (2) não      (8) NSA 

dtre__ 
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4- RELATÓRIO DO TRABALHO DE CAMPO 

Os dados foram coletados, através de quatro instrumentos, no período de 

maio a agosto de 2014 em escolas e cantinas de escolas com ensino fundamental 

e/ou ensino médio, públicas e privadas da zona urbana de Pelotas/RS. A coleta de 

água foi realizada no mês de setembro de 2014. 

As coletas de dados foram realizadas pela pesquisadora responsável e por 

duplas de entrevistadoras, acadêmicas do curso de Nutrição da Universidade 

Federal de Pelotas (UFPEL), as quais foram previamente treinadas. Anteriormente 

às coletas havia agendamento de dia e horário com o(a) diretor(a) da escola e com o 

proprietário(a) da cantina. Os instrumentos denominavam-se: Questionário de 

caracterização da escola, que foi respondido pelo(a) diretor(a) da escola ou outra 

pessoa designada por ele(a), Questionário de caracterização da cantina, que foi 

respondido pelo(a) proprietário(a) da cantina, Check list de oferta e publicidade de 

alimentos, que foi observado pela entrevistadora, referente aos alimentos 

comercializados e divulgados na cantina e Lista para a verificação das Boas Práticas 

de Manipulação, onde foram observadas as condições higiênico-sanitárias do local e 

do alimento preparado e comercializado. Após as coletas os instrumentos 

retornavam para a responsável pela pesquisa, preenchidos para que fossem 

revisados e codificados. 

Ao término da coleta de dados em todas as escolas, foram realizadas as 

coletas de água, em setembro de 2014, pela pesquisadora responsável, que eram 

feitas em várias escolas, num mesmo dia, a fim de facilitar as análises. Estas eram 

realizadas em ponto de água dentro da cantina, utilizado para a manipulação dos 

alimentos, lavagem de utensílios e higienização das mãos dos manipuladores. A 

torneira era limpa previamente, com álcool a 70% e a água coletada em saco 

plástico estéril, tipo bag com capacidade de 100 mL, contendo tiossulfato de sódio, 

devidamente identificado. A amostra de água era acondicionada em caixa de isopor, 

de modo a manter a temperatura até 5ºC. 

As amostras de água eram levadas, no mesmo dia, até o laboratório do 

VIGIÁGUA, da Secretaria Municipal de Saúde de Pelotas/RS, onde recebiam o 

substrato definido enzimático ONPG-MUG para análise de coliformes totais e 

Escherichia Coli. Depois da adição do substrato as mesmas eram colocadas em 

estufa em temperatura de 35 ºC por até 24 horas. Passado este período as amostras 
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eram analisadas quanto à sua coloração. Apresentando-se amarelas, existia a 

presença de coliformes totais. Para a verificação da presença de Echerichia Coli a 

amostra era submetida à lâmpada ultravioleta. 
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5- RESULTADOS E DISCUSSÃO 
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Artigo 1: 

 

Condições higiênico-sanitárias de cantinas escolares da cidade de 
Pelotas/RS, Brasil 
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 RESUMO 
 
O objetivo deste estudo foi avaliar as condições higiênico-sanitárias de cantinas escolares 
da cidade de Pelotas/RS, Brasil. Para isso, foi aplicada uma Lista de Verificação de Boas 
Práticas, contendo os seguintes itens: Bloco 1 (edificações, instalações, equipamentos, 
móveis e utensílios), Bloco 2 (higienização de equipamentos, móveis e utensílios), Bloco 3 
(controle de pragas), Bloco 4 (abastecimento de água), Bloco 5 (manejo dos resíduos), 
Bloco 6 (manipuladores), Bloco 7 (matérias primas, ingredientes e embalagens), Bloco 8 
(preparação do alimento), Bloco 9 (exposição ao consumo do alimento preparado), Bloco 10 
(documentação e registro) e Bloco 11 (responsabilidade). Como resultado, constatou-se que 
do total de 25 cantinas participantes, 68% apresentaram-se adequadas. Porém alguns itens 
foram classificados como insatisfatórios incluindo instalações físicas, manejo de resíduos, 
manipulador, documentação e registro. Para melhorar as condições dos locais e qualidade 
nutricional e sanitária dos alimentos produzidos e comercializados pelas cantinas, são 
necessárias medidas por parte dos dirigentes das escolas e dos proprietários das cantinas, 
adequando estruturas físicas e capacitando colaboradores para a manipulação adequada 
dos alimentos. 

 
Palavras-chave: Inocuidade dos alimentos. Higiene dos alimentos. Doenças transmitidas por 
alimentos 

 
 

1- INTRODUÇÃO 

O ambiente escolar é um espaço privilegiado e deve permitir uma relação 

saudável com o alimento, respeitando e promovendo a cultura e as tradições 

alimentares locais, conduzindo à realização do direito humano à alimentação 

adequada e à segurança alimentar e nutricional (Amorim et al.,  2012). 

Dessa forma o acesso aos alimentos dentro do ambiente escolar pode ocorrer 

de diversas maneiras, sendo a cantina escolar uma delas. Segundo a Portaria da 

região metropolitana de São Paulo, Brasil, a cantina escolar é uma dependência 

localizada dentro do estabelecimento de ensino destinada a fornecer serviço de 
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alimentação aos alunos, professores e demais funcionários, mediante pagamento 

(São Paulo, 2005).  

Sendo o propósito principal da cantina escolar de fornecer alimentos, estes 

devem ser seguros quanto ao aspecto nutricional e à qualidade higiênico-sanitária. 

Para a garantia da qualidade dos alimentos algumas ferramentas são utilizadas, 

como as boas práticas (BP) que são procedimentos adotados a fim de garantir a 

segurança alimentar e a conformidade dos alimentos de acordo com a legislação 

sanitária (Brasil, 2004). As BP proporcionam redução dos riscos de doenças 

transmitidas por alimentos (DTA), ou seja, todas as ocorrências clínicas 

consequentes à ingestão de alimentos contaminados com micro-organismos 

patogênicos, substâncias químicas e objetos lesivos (Silva Jr., 2010). 

Devido à importância e às intercorrências oriundas de processos produtivos 

inadequados, alguns estudos (Amson, Haracemiv e Masson, 2006; Welker, 2010) 

têm comprovado que as DTA são consequências, na maioria das vezes, do não 

atendimento às regras básicas de higiene e de segurança do alimento durante seu 

preparo e conservação. Um alimento contaminado pode causar diarreia, dor de 

cabeça, vômitos, mal estar e, em casos mais graves, paralisia muscular, problemas 

respiratórios, convulsões e até a morte. Os sintomas dependerão da quantidade ou 

qualidade do micro-organismo, da toxina por ele produzida e da imunidade do 

indivíduo (Silva Jr., 2010). 

Segundo dados do Ministério da Saúde, entre 2000 e 2013 as escolas e 

creches ficaram em quarta posição em relação a locais de ocorrência de surto de 

DTA, sendo a Salmonela spp o agente etiológico mais encontrado. A região Sul do 

Brasil foi a que mais notificou surtos, totalizando 38,9% (Brasil, 2013).  

Em 2008 foi aprovada no Rio Grande do Sul, Brasil, a Lei nº 13.027 que 

dispõe sobre a comercialização de lanches e bebidas, a exemplo do que já ocorria 

em outros estados como Santa Catarina (Santa Catarina, 2001), Paraná (Paraná, 

2005), São Paulo (São Paulo, 2005) e Rio de Janeiro (Rio de Janeiro, 2005) e 

Distrito Federal (Distrito Federal, 2005). Esta Lei tem como objetivo melhorar a 

qualidade nutricional e higiênico sanitária dos alimentos produzidos e 

comercializados nas cantinas escolares do estado do Rio Grande do Sul. De acordo 

com a Lei os proprietários deverão assegurar a qualidade higiênico-sanitária e 
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nutricional dos alimentos comercializados, além de afixar o Alvará Sanitário em local 

visível (Rio Grande do Sul, 2008).  

No Brasil já foram realizados alguns estudos com o objetivo de avaliar as BP 

em cantinas escolares. Em Goiás, Gomes, Campos e Monego (2012) verificaram 

que havia algumas inadequações em termos de higiene pessoal e condições das 

edificações e em pesquisas realizadas em Brasília/DF e Porto Alegre/RS foram 

observadas várias irregularidades neste sentido (Willhelm, Ruiz e Oliveira, 2010; 

Porto, 2011). No município de Franca/SP foram avaliadas duas cantinas de uma 

escola, antes e depois de treinamento em boas práticas, observando-se que os dois 

locais melhoraram suas condições após o treinamento (Leal et al., 2009).  

No entanto, no município de Pelotas/RS, Brasil, não existe nenhum estudo a 

respeito das condições das cantinas escolares. Ainda que estejam normatizadas 

ações com vistas ao controle de qualidade dos alimentos, existe carência de estudos 

sobre este tema, principalmente na Região Sul, o que justifica a importância desta 

pesquisa, cujo objetivo principal foi avaliar as condições higiênico-sanitárias das 

cantinas escolares da cidade de Pelotas/RS.  

 

2- MÉTODOS 

2.1- Tipo de estudo 

Trata-se de um estudo transversal, do tipo censo, que contemplou as escolas 

públicas e privadas da zona urbana de Pelotas/RS. Das 98 escolas, 87 aceitaram 

participar, sendo que destas, 25 tinham cantinas. O estudo faz parte de uma 

pesquisa maior, cujo objetivo foi caracterizar estas instituições e suas cantinas. Os 

dados foram coletados no período de maio a agosto de 2014 em cantinas de escolas 

com ensino fundamental e/ou ensino médio. Os resultados apresentados neste 

estudo referem-se aos locais que tinham área de manipulação e comercialização de 

alimentos. 

2.2- Aspectos éticos 

O protocolo de pesquisa foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da 

Faculdade de Medicina da Universidade Federal de Pelotas, conforme Parecer 

Consubstanciado nº 510.799. 
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Somente participaram da pesquisa as escolas, com as prévias autorizações 

da Secretaria Municipal de Educação e Desporto - SMED, da 5ª Coordenadoria 

Regional de Educação - 5ª CRE e da direção das escolas, particulares e federais.  

 

2.3 – Coleta de dados 

Os dados foram coletados por entrevistadores treinados, utilizando uma Lista 

de Verificação das Boas Práticas de Manipulação, por meio da qual foram 

observadas as condições higiênico-sanitárias do local e dos alimentos preparados e 

comercializados. Esta lista foi adaptada da Portaria 78 de 30 de janeiro de 2009, do 

Estado do Rio Grande do Sul (Rio Grande do Sul, 2009) e consistia de onze blocos: 

Bloco 1 - edificações, instalações, equipamentos, móveis e utensílios; Bloco 2 - 

higienização de equipamentos, móveis e utensílios; Bloco 3 - controle de pragas; 

Bloco 4 - abastecimento de água; Bloco 5 - manejo dos resíduos; Bloco 6 - 

manipuladores; Bloco 7 - matérias primas, ingredientes e embalagens; Bloco 8 - 

preparação do alimento; Bloco 9 - exposição ao consumo do alimento preparado; 

Bloco 10 - documentação e registro e Bloco 11 - responsabilidade. Cada item da 

lista foi avaliado da seguinte forma: sim, não e não se aplica. Para a classificação 

dos estabelecimentos seguiu-se a proposta de Veiros et al. (2007), em que 

adequação ≥ 90% é considerado nível muito bom - Grupo 1, adequação ≥ 75 e < 

90% é nível bom - Grupo 2, adequação ≥ 50 e <75% nível satisfatório - Grupo 3 e < 

50% nível insatisfatório - Grupo 4.  

De acordo com o nível de adequação, os estabelecimentos foram 

classificados de forma geral e para cada bloco.  

 

2.4 – Coleta de água 

 As coletas foram realizadas no mês de setembro de 2014, em pontos de água 

dentro das cantinas, utilizados para a manipulação dos alimentos, lavagem de 

utensílios e higienização das mãos do manipulador, totalizando 20 locais. Foram 

realizadas análise de cloro e análise microbiológica. 

Para o procedimento da coleta de água a torneira foi limpa previamente, com 

álcool a 70%. A medição do cloro foi realizada imediatamente no momento da 

coleta, utilizando-se para avaliação o clorímetro. Após foi coletada água em saco 

plástico estéril, tipo bag com capacidade de 100 mL, contendo tiossulfato de sódio, 
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devidamente identificada e acondicionada em caixa isotérmica, em temperatura até 

5ºC e levadas até o laboratório do VIGIÁGUA, da Secretaria Municipal de Saúde de 

Pelotas/RS.  

Foi utilizado o método rápido de análise de água. No laboratório, 

imediatamente, as amostras de água receberam o substrato enzimático ONPG-MUG 

para análise de coliformes totais e Escherichia Coli. Depois da adição do substrato 

as mesmas foram colocadas em estufa em temperatura de 35ºC por 18 a 24 horas.  

A avaliação foi realizada após o período de incubação em estufa por análise 

da coloração. A coloração amarela indicava a presença de coliformes totais. Para a 

verificação da presença de Echerichia Coli, a amostra, de coloração amarela, foi 

submetida à lâmpada ultravioleta, sendo considerado positivo quando apresentar 

fluorescência.  

 Foi utilizado como parâmetro de qualidade de água, a Portaria 2.914 de 12 de 

dezembro de 2011 (BRASIL, 2011), que dispõe sobre os procedimentos de controle 

e de vigilância da qualidade da água para consumo humano e seu padrão de 

potabilidade (BRASIL, 2011). O Standard Methods for Examination of Water and 

Wastewater (RAND; GREENBERG; TARAS, 1998) é um dos métodos analíticos 

para determinação dos parâmetros de potabilidade de água, previstos nesta 

Portaria. De acordo com o anexo I da Portaria, coliformes totais e Escherichia Coli 

devem ser ausentes em 100 mL. 

 

2.5 – Análise estatística 

A dupla digitação, identificação de erros de amplitude ou consistência e 

limpeza do banco de dados foi feita no Programa EpiData 3.1 (EpiData Association, 

Dinamarca) e a análise estatística descritiva no pacote estatístico Stata, versão 11 

(Stata Corp., College Station, Estados Unidos). 

 

3 – RESULTADOS E DISCUSSÃO 

De um total de 98 escolas incluídas no estudo, 11 (11,2%) não aceitaram 

participar, sendo seis particulares e cinco públicas. Portanto fizeram parte 87 

escolas, sendo que destas, 25 (28,7%) tinham cantinas com manipulação de 

alimentos.  
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Das cantinas avaliadas, 28% eram de escolas particulares e 72% de públicas, 

das quais 72% com gestão terceirizada e 28% com autogestão. 

Os resultados gerais das condições higiênico-sanitárias estão descritos na 

Tabela 1.  

 

Tabela 1- Condições higiênico sanitárias de cantinas escolares da cidade de Pelotas, RS, 2014. 

(n=25). 

GRUPOS N % 

Grupo 1 - Muito bom (≥ 90%) 1 4 

Grupo 2 - Bom (≥ 75% < 90%) 0 0 

Grupo 3 - Satisfatório (≥ 50% < 75%) 16 64 

Grupo 4 – Insatisfatório (< 50%) 08 32 

 

Com a aplicação da Lista de Verificação das Boas Práticas de Manipulação 

verificou-se que 64% dos locais estavam em condições satisfatórias - Grupo 3. 

Apesar deste resultado, é importante salientar que 32% dos locais foram 

classificados como insatisfatórios, ou seja, com menos de 50% dos itens adequados, 

o que representa um risco aos escolares, os quais poderão consumir alimentos 

manipulados e comercializados em ambientes precários quanto às condições 

higiênico-sanitárias. Estes resultados são semelhantes ao estudo realizado por 

Veiros et al. (2009), que avaliou as condições de higiene em uma cantina 

universitária de Portugal, na qual verificou uma pontuação geral de 62%, 

considerado aceitável. Outra pesquisa feita no Distrito de Vila Real, Portugal, avaliou 

as condições higiênico-sanitárias de instalações, equipamentos e procedimentos de 

manipulação das cantinas escolares e verificou que mais da metade delas 

encontravam-se em condições satisfatórias (Santos, Nogueira e Mayan, 2007). No 

Brasil, ao avaliar as condições higiênico-sanitárias de cantinas escolares do Distrito 

Federal, Porto (2011) verificou que 80% dos locais apresentaram condições 

inadequadas, resultado diferente do encontrado neste estudo. 

A Tabela 2 mostra os percentuais de adequação de cada um dos 11 blocos 

constantes na Lista de Verificação das Boas Práticas de Manipulação.  
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Tabela 2- Condições higiênico-sanitárias, por blocos, das cantinas escolares da cidade de Pelotas, 

RS, 2014. (n=25) 

Blocos N % 

Bloco 1 - Edificações, instalações, equipamentos, móveis e utensílios   

                    Grupo 1 

                    Grupo 2  

0 

2 

0 

8,0 

                    Grupo 3 3 12,0 

                    Grupo 4 20 80,0 

Bloco 2 - Higienização de equipamentos, móveis e utensílios   

                    Grupo 1 4 16,0 

                    Grupo 2  10 40,0 

                    Grupo 3 7 28,0 

                    Grupo 4 4 16,0 

Bloco 3 - Controle de pragas   

                    Grupo 1 

                    Grupo 2                                                    

6 

13 

24,0 

52,0 

                    Grupo 3 3 12,0 

                    Grupo 4 3 12,0 

Bloco 4 - Abastecimento de água   

                    Grupo 1 

                    Grupo 2 

19 

0 

79,2 

0 

                    Grupo 3 3 12,5 

                    Grupo 4 2 8,3 

Bloco 5 - Manejo dos resíduos   

                    Grupo 1 

                    Grupo 2 

5 

0 

20,8 

0 

                    Grupo 3 6 25,0 

                    Grupo 4 13 54,2 

Bloco 6 - Manipuladores   

                    Grupo 1 2 8,7 

                    Grupo 2 4 17,4 

                    Grupo 3  4 16,0 

                    Grupo 4  13 56,5 

Bloco 7 - Matéria-prima, ingredientes e embalagens   

                    Grupo 1 

                    Grupo 2 

12 

0 

52,2 

0 

                    Grupo 3  6 26,1 

                    Grupo 4 5 21,7 

Bloco 8 - Preparação do alimento   
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                    Grupo 1 1 5,0 

                    Grupo 2 5 25,0 

                    Grupo 3  7 35,0 

                    Grupo 4 7 35,0 

Bloco 9 - Exposição ao consumo do alimento preparado   

                    Grupo 1 2 14,3 

                    Grupo 2 3 21,4 

                    Grupo 3  2 14,3 

                    Grupo 4 7 50,0 

Bloco 10 - Documentação e registro   

                    Grupo 1                  

                    Grupo 2 

                    Grupo 3 

                    Grupo 4 

 0 

    0 

    0 

 25 

0 

0 

0 

100 

Bloco 11 - Responsabilidade   

                    Grupo 1 1 4,2 

                    Grupo 2 3 12,5 

                    Grupo 3  2 8,3 

                    Grupo 4 18 75,0 

Grupo 1 - Muito bom (≥ 90% de adequação) 
Grupo 2 - Bom (≥ 75 < 90% de adequação) 
Grupo 3 - Aceitável (≥ 50 < 75% de adequação) 
Grupo 4 - Insatisfatório (< 50% de adequação) 

 

 

No Bloco 1, 80% das cantinas classificaram-se como insatisfatórias, Grupo 4, 

sendo este o segundo bloco com o maior número de inadequações. Os principais 

itens, responsáveis por estes resultados foram: ausência de lavatórios exclusivos 

para higienização das mãos na área de manipulação, luminárias sem proteção 

contra quebra, ausência de sabonete líquido e toalha de papel para a correta 

higienização das mãos nos sanitários, janelas inadequadas, área de manipulação 

sem coifa, inexistência de separação entre as diferentes atividades, áreas de 

manipulação de alimentos sem portas ou com as mesmas abertas, ralos 

inadequados (sem tampa ou tela) e teto de material inadequado.  

Observou-se que nenhuma das cantinas escolares de Pelotas/RS tinha 

lavatório exclusivo de mãos para os manipuladores. A mesma condição foi reportada 

nos estudos de Veiros et al. (2009,) e Leal et al. (2009), em que a ausência de 

lavatórios foi o item mais observado. Para Veiros et al. (2009), a falta de 
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equipamento para lavagem de mãos pode comprometer a qualidade e segurança 

dos alimentos produzidos, no entanto é muito difícil esperar que manipuladores 

sigam as boas práticas se o local não oferece estrutura adequada.  

Quanto aos sanitários, foi observado em muitas escolas, que os mesmos 

eram usados por professores, funcionários da escola e da cantina e muitas vezes 

por alunos. Porém o maior problema encontrado foi a indisponibilidade de sabonete 

líquido e de toalha de papel, itens ideais e imprescindíveis para a adequada 

higienização de mãos, principalmente por pessoas que trabalham diretamente com 

alimentos. Em seu estudo, Shojae Shooshtakipoor e Amiri (2006) concluíram que o 

risco de transmissão de doenças por alimentos foi diminuído no momento em que os 

manipuladores praticavam a técnica correta de lavagem de mãos, verificando-se que 

a simples lavagem de mãos com sabonete comum pode reduzir a contaminação dos 

alimentos. 

Outro resultado importante, neste bloco, foi a falta de proteção contra quebra 

das luminárias em 84,6% das cantinas, o que representa um risco de contaminação 

física e química aos alimentos manipulados nestes locais. As luminárias devem ser 

apropriadas e protegidas contra explosão e quedas acidentais (Brasil, 2004).  

As inadequações encontradas neste bloco revelam a necessidade de 

investimento em estrutura física tanto por parte dos dirigentes das escolas como por 

proprietários das cantinas, pois falhas na estrutura assim como no funcionamento 

podem comprometer a segurança dos alimentos servidos (Santos, Nogueira e 

Mayan, 2007). 

No Bloco 2, a maioria das cantinas apresentou-se adequada, sendo somente 

16% classificadas no Grupo 4 (Tabela 2). O único item insatisfatório na maioria delas 

foi a inexistência de um funcionário responsável pela higienização, isto é, as 

mesmas pessoas que manipulavam alimentos também faziam a higienização. Da 

mesma maneira, ao avaliar a segurança na produção de alimentos em escolas 

atendidas pelo Programa Nacional de Alimentação Escolar em Salvador (BA), 

Cardoso et al. (2010) verificaram a inexistência de funcionário específico para a 

limpeza, serviço este realizado, na maioria das vezes, pelo próprio manipulador de 

alimentos. O risco de a higienização ser realizada pelo manipulador, se esta pessoa 

não tiver os cuidados necessários, é a contaminação direta dos alimentos ou o 

contato deste com bancadas, utensílios e equipamentos mal higienizados. É 
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importante, ao realizar a limpeza, que o uniforme utilizado seja diferenciado do 

utilizado durante a produção de alimentos e que a lavagem de mãos seja feita com a 

frequência necessária.  

Mesmo não existindo um funcionário específico para a limpeza, a maioria das 

cantinas de Pelotas/RS mostrou-se adequada quanto à higiene, demonstrando a 

preocupação de proprietários e funcionários a este respeito.  

No Bloco 3, do controle de pragas, 52% das cantinas classificaram-se no 

Grupo 2. O controle de pragas é essencial no serviço de alimentação por ser um 

sistema que incorpora medidas preventivas e corretivas para impedir a atração, o 

abrigo, o acesso e ou a proliferação de vetores e pragas urbanas que comprometam 

a qualidade higiênico-sanitária do alimento (Brasil, 2004). Neste estudo as medidas 

preventivas não estavam adequadas em 62,5% dos locais, no entanto não foi 

verificada a presença de pragas urbanas na maioria dos locais. Corroborando estes 

dados, em estudo nas cantinas escolares do município de Porto Alegre/RS, 

Willhelm, Ruiz e Oliveira (2010) verificaram que 96% das cantinas visitadas 

apresentavam ausência de vetores. De qualquer modo, mesmo com dados 

favoráveis em relação à pragas e vetores nestes estudos, o controle integrado de 

pragas é indispensável na prevenção de DTA, pois têm sido detectados importantes 

grupos de micro-organismos nas próprias pragas e em seus resíduos, os quais 

podem contaminar os alimentos (Silva Jr., 2010). 

Ao aplicar a Lista de Verificação de Boas Práticas de Manipulação verificou-

se que o Bloco 4 classificou-se no Grupo 1, no que refere-se à origem da água, 

higienização do reservatório e existência dos respectivos registros (Tabela 2). No 

entanto, ao analisar cloro residual e coliformes totais, foi verificado que em 50% 

delas a quantidade de cloro residual estava em desacordo com o estabelecido pela 

legislação (Brasil, 2011) e em 20% das cantinas teve presença de coliformes totais. 

Este resultado pode comprometer a qualidade dos alimentos nestes locais, pois os 

mesmos estavam sendo higienizados e manipulados com água contaminada 

podendo ocasionar doenças e sérios prejuízos à saúde de quem os consumir. 

Outros estudos realizados em escolas no Brasil demonstraram falhas no 

abastecimento e qualidade da água, corroborando com os resultados obtidos neste 

estudo, no que se refere à qualidade microbiológica. Em escolas de Salvador (BA), 

Cardoso et al. (2010) verificaram inconformidades nas análises microbiológicas em 
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quase metade das escolas. Da mesma forma, ao analisar a água de cozinhas e/ou 

cantinas de escolas do município de Teixeira (BA), Rocha et al. (2010) verificaram 

que 25% das escolas utilizavam água em desacordo quanto às normas de 

potabilidade, tendo a presença de coliformes totais em 2,5% dos locais, de 

coliformes termotolerantes em 6,2% e de ambos em 3,7% das escolas.  

O estudo transversal realizado por Silveira, Capalonga, Oliveira e Cardoso 

(2011) em 124 escolas de sete regiões do Rio Grande do Sul analisou a potabilidade 

da água nestes locais, encontrando a presença de coliformes totais em 22,6% e de 

Escherichia coli em 10,5% das escolas. Dentre as cidades que participaram do 

estudo, Pelotas foi a que teve um maior percentual de coliformes totais e Escherichia 

coli em seus estabelecimentos de ensino. 

De acordo com a Resolução RDC 216, de 15 de setembro de 2004 a água 

utilizada para a manipulação de alimentos deve ser potável (Brasil, 2004). Neste 

sentido os resultados deste estudo demonstraram que existem falhas, seja no 

reservatório ou até a chegada da água à torneira, reforçando a necessidade de 

maiores cuidados nestes locais, para que os alimentos não sejam contaminados e 

não ocasionem DTA nos escolares. 

A maioria das cantinas (54,2%) estava inadequada quanto ao manejo dos 

resíduos, Bloco 5 classificando-se no Grupo 4. Em 78,3% dos locais os coletores de 

lixo não eram com acionamento por pedal e 60,9% apresentava-se em número 

insuficiente, o que pode ocasionar acúmulo de lixo e restos de alimentos que são 

focos de contaminação podendo atrair insetos e provocar doenças (Aguiar, Batista, 

Santos e Oliveira, 2011).  

 As inadequações encontradas neste estudo concordam com resultados de 

outras regiões do Brasil, como em Salvador (BA), onde em mais da metade das 

cantinas as lixeiras apresentavam-se em estado de conservação inadequado, sem 

sacos plásticos e providas de tampa com contato manual (Cardoso et al. 2010).   

Lixeiras com acionamento manual ou mesmo abertas são comuns em 

estabelecimentos de alimentação, provavelmente porque os proprietários não 

adquirem estes utensílios com acionamento por pedal e porque os manipuladores 

não entendem a devida importância, por isso foi frequente neste estudo bem como 

em outros mencionados. O acionamento da tampa deve ser sempre por pedal para 

evitar que o manipulador contamine suas mãos e os recipientes devem ser mantidos 
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em condições adequadas de conservação e limpeza para que não contaminem o 

ambiente e consequentemente os alimentos. 

No Bloco 6, a maioria das cantinas (54,2%) classificou-se no Grupo 4. Em 

73,1% foram encontrados funcionários com uniformes inadequados, em 69,2% dos 

locais os manipuladores não tinham capacitação em higiene, em 57,7% 

apresentavam-se com adornos e com hábitos inadequados como manipular dinheiro 

ou praticar outro ato que contamina os alimentos. Em nenhuma cantina existia 

cartazes com orientações para lavagem de mãos.  

A falta de capacitações em higiene para a maioria dos manipuladores pode 

justificar as inadequações verificadas, porque muitos ignoram as atitudes corretas e 

precisam de orientações e treinamentos constantes. Os manipuladores de alimentos 

devem ser supervisionados e capacitados periodicamente em higiene pessoal, em 

manipulação higiênica dos alimentos e em DTA (Brasil, 2004). Os resultados deste 

estudo foram semelhantes aos de Cardoso et al. (2010), no que se refere ao uso de 

adornos, maus hábitos durante o preparo dos alimentos, como cantar, conversar e 

assobiar, justificando estas inadequações também em função de falta de 

capacitações dos manipuladores. Em estudo realizado em Porto Alegre/RS por 

Willhelm, Ruiz e Oliveira (2010) foi observado que as medidas básicas de higiene 

não eram seguidas em cantinas escolares cujos manipuladores não tinham 

capacitação.  

A utilização de uniforme e a ausência de adornos são muito importantes para 

a proteção do alimento de sujidades externas e por consequência sua 

contaminação. Desta forma, os uniformes devem ser mantidos limpos e utilizados 

exclusivamente na área de alimentos, assim como os cabelos devem estar sempre 

cobertos por toucas ou redes (Brasil, 2004).   

A responsabilidade do manipulador de alimentos dentro da cantina escolar é 

muito grande por atender um número elevado de crianças sendo que o 

desconhecimento ou negligência das BP pode estar na origem das DTA (Rocha et 

al., 2010). 

No Bloco 7, a maioria das cantinas (52,2%) classificou-se no Grupo 1 (Tabela 

2). Apesar de na maioria das cantinas os alimentos estarem armazenados em locais 

limpos, em várias delas os mesmos não estavam sobre estrados ou prateleiras, 
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sendo armazenados diretamente no chão. Este resultado foi semelhante ao 

encontrado por Cardoso et al. (2010).  

O armazenamento inadequado dos alimentos pode acarretar prejuízos na 

qualidade dos mesmos, por favorecer o acesso de insetos e roedores e por 

aumentar a umidade dos produtos, aumentando a possibilidade de contaminação. 

Segundo a RDC 216/2004 as matérias-primas, ingredientes e embalagens devem 

ser armazenados sobre paletes, estrados e/ou prateleiras, respeitando-se o 

espaçamento mínimo necessário para garantir adequada ventilação, limpeza e 

desinfecção (Brasil, 2004).     

Já no Bloco 8, somente 5% das cantinas se enquadraram no Grupo 1 (Tabela 

2). Os itens que contribuíram para que este resultado não fosse tão favorável foram 

inexistência da guarda de amostra de alimentos assim como de medidas para 

minimizar o risco de contaminação cruzada, falta de registro da temperatura quente, 

alimentos preparados e armazenados sem nenhuma identificação e alimentos 

preparados com ovos crus. Estes resultados são semelhantes a outros estudos em 

que se observaram insatisfatórios quanto à prática de descongelamento, falta de 

separação entre as áreas, inexistência da guarda de amostra de alimentos e falta de 

equipamentos para controle a quente (Leal et al., Veiros et al., 2009; Cardoso et al., 

2010). 

A área de preparação de alimentos pode ser considerada o local onde 

acontecem múltiplas contaminações cruzadas (Santos, Nogueira, Mayan, 2007). Por 

isso, durante o preparo devem ser adotadas medidas a fim de minimizar este risco, 

evitando-se o contato direto e indireto de alimentos crus, semi-preparados e prontos 

para o consumo. Da mesma forma o tratamento térmico deve atingir todas as partes 

do alimento a uma temperatura de 70ºC, sendo a eficácia do tratamento verificada 

através da medição da temperatura (Brasil, 2004). 

Ovos crus e frangos podem estar contaminados por Salmonella spp., portanto 

existe um grande risco de preparações com estes tipos de alimentos causarem 

salmoneloses que se caracterizam por sintomas como diarreia, febre, dores 

abdominais e vômitos (Franco, Landgraf, 2008). Segundo dados do Ministério da 

Saúde, este foi o principal agente etiológico responsável por surtos no Brasil de 

2000 a 2013 (Brasil, 2013).  
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No Bloco 9, 50% dos locais visitados foram classificados no Grupo 4 (Tabela 

2). Os principais itens responsáveis por este resultado foram o manipulador não 

minimizar a contaminação cruzada (66,7%) e o mesmo funcionário receber dinheiro 

e manipular alimento em 76,9% das cantinas. Levando-se em consideração que 

nenhuma das cantinas tinha lavatório exclusivo para a lavagem de mãos, esta 

higienização fica prejudicada. Dentro do serviço de alimentação a área de 

recebimento de dinheiro deve ser reservada e os funcionários responsáveis por essa 

atividade não devem manipular alimentos preparados, embalados ou não (Brasil, 

2004). Em estudo realizado por Porto (2011), foi constatado que o manipulador de 

alimentos também manipulava o dinheiro. 

Quanto à documentação e registro, Bloco 10, todas as cantinas 

apresentaram-se inadequadas, classificando-se no Grupo 4 (Tabela 2). Nenhuma 

cantina apresentou Manual de Boas Práticas (MBP) nem os Procedimentos 

Operacionais Padronizados (POP). Todo estabelecimento de alimentação deve 

dispor de MBP e POP, pois estes norteiam as ações e estabelecem as rotinas 

necessárias. O MBP é o documento que descreve as operações realizadas pelo 

estabelecimento, incluindo no mínimo os requisitos higiênico-sanitários dos edifícios, 

a manutenção e higienização das instalações, dos equipamentos e dos utensílios, o 

controle da água de abastecimento, o controle integrado de vetores e pragas 

urbanas, a capacitação profissional, o controle da higiene e saúde dos 

manipuladores, o manejo dos resíduos e o controle e garantia do alimento preparado 

(Brasil, 2004).  

No Bloco 11, 75% das cantinas classificaram-se no Grupo 4 (Tabela 2), sendo 

que a maioria não apresentava nenhum funcionário ou responsável com curso de 

capacitação em boas práticas e nenhuma proporcionava treinamentos em higiene e 

boas práticas para os funcionários. Todos os trabalhadores de serviços de 

alimentação, incluindo os que trabalham em regime temporário, devem receber 

formação básica em segurança alimentar e práticas de manipulação higiênica de 

alimentos (Santos, Nogueira, Mayan, 2007), pois esta é uma das formas de 

qualificar o serviço. 

Segundo a Portaria 78 de 30 de janeiro de 2009, cada estabelecimento deve 

ter um responsável pelas atividades de manipulação dos alimentos, submetido a 

curso de capacitação em boas práticas e o local dispor de documentos 
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comprobatórios. O responsável deve promover treinamentos periódicos em higiene 

pessoal, manipulação higiênica dos alimentos e doenças transmitidas por alimentos 

para a equipe de manipuladores do serviço de alimentação onde trabalha (Rio 

Grande do Sul, 2009).   

O estudo realizado em cantinas escolares de Porto Alegre/RS demonstrou 

que a capacitação periódica quanto à manipulação e higiene de alimentos é fator 

importante para a garantia da segurança da alimentação escolar, uma vez que 

mesmo não sendo completamente seguidas, as medidas básicas de higiene se 

mostraram como um diferencial no grupo capacitado (Willhem, Ruiz, Oliveira, 2010). 

Santos, Nogueira e Mayan (2007) observaram que quase 50% dos manipuladores 

nunca receberam nenhuma capacitação na área de alimentos e dos que receberam 

quase 80% receberam a última capacitação há mais de dois anos. Percebe-se que a 

falta de treinamentos para manipuladores de alimentos, ou de ter pelo menos uma 

pessoa capacitada, é um problema comum, não só nas cantinas escolares de 

Pelotas/RS, como em outros locais. Talvez não exista o entendimento, por parte dos 

proprietários e até mesmo de dirigentes das escolas, sobre a importância e os 

benefícios que esta ação possa trazer à qualidade dos alimentos produzidos e 

comercializados aos escolares, uma vez que manipuladores orientados quanto à 

higiene produzem alimentos mais seguros. 

 

 

4- CONCLUSÃO 

 O desenvolvimento deste estudo permitiu conhecer as condições de 

funcionamento das cantinas escolares da cidade de Pelotas/RS quanto às boas 

práticas de manipulação.  

 A maioria das cantinas apresentou-se em condições higiênico-sanitárias 

satisfatórias, com alguns itens importantes desfavoráveis, principalmente no que se 

refere à documentação e registro, responsabilidade, às instalações físicas, como a 

falta de lavatórios exclusivos para as mãos, más condições dos manipuladores de 

alimentos, como uniforme inadequado e falta de capacitação em higiene.  

Neste sentido são necessárias medidas por parte dos dirigentes das escolas 

e dos proprietários das cantinas, como treinamentos e capacitações periódicas em 

higiene, tornando estes serviços de alimentação adequados quanto à estrutura 
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física, o que possibilitará melhores condições de higiene de trabalho e qualidade ao 

alimento oferecido ao aluno. A adequação dos itens referentes à documentação,  

registros e responsabilidade contribuirão para uma melhora nos demais que 

encontram-se insatisfatórios.  
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 RESUMO 

 

OBJETIVOS: caracterizar escolas e cantinas, assim como oferta e publicidade de alimentos. 

MÉTODOS: estudo transversal realizado no período de maio a agosto de 2014 em cantinas 

de escolas com ensino fundamental e/ou ensino médio da cidade de Pelotas/RS. Foram 

aplicados três instrumentos de investigação em todos os locais que aceitaram participar: 

Questionário de caracterização da escola, Questionário de caracterização da cantina e 

Check list de oferta e publicidade dos alimentos.  

RESULTADOS: participaram do estudo 87 escolas, sendo que destas 26 tinham cantinas. 

Nas cantinas escolares foi verificada a baixa interferência na produção e comercialização de 

alimentos pela comunidade, poucos locais com Alvará Sanitário e nutricionista, proprietários 

sem capacitação em manipulação de alimentos e uma elevada frequência de comercialização 

de alimentos não saudáveis. 

CONCLUSÃO: as cantinas escolares de Pelotas/RS demonstraram, neste estudo, serem 

ambientes que não colaboram para a promoção de uma alimentação saudável por 

apresentarem vários resultados negativos e pela alta prevalência de comercialização de 

alimentos não saudáveis. Para melhorar a qualidade destes serviços são necessárias ações 

como legislações mais severas e respectiva fiscalização, assim como o envolvimento de toda 

comunidade escolar. 

 

Palavras-chave: Alimentação escolar. Obesidade infantil. Qualidade dos alimentos. 

 

ABSTRACT 

 

OBJECTIVES: To characterize schools and canteens, as well as supply and advertising of 

foods. 

METHODS: cross-sectional study conducted in the period May to August 2014 in canteens 

of schools with primary and / or secondary education in the city of Pelotas / RS. Three 

research instruments were applied everywhere who agreed to participate: school 

characterization questionnaire, canteen characterization questionnaire and Check list of 

supply and advertising of foods. 

RESULTS: 87 schools participated in the study, and of these 26 were canteens. In school 

canteens was checked for low interference in the production and marketing of food by the 

community, with few places Sanitary Permit and nutritionist without owners training in food 

handling and high frequency marketing of unhealthy foods. 

CONCLUSION: school canteens of Pelotas / RS demonstrated in this study are 

environments that do not cooperate in the promotion of a healthy diet because they have 



 

90 
 

several negative results and the high prevalence of marketing of unhealthy foods. To improve 

the quality of these services are necessary actions as tougher laws and their enforcement, as 

well as the involvement of the entire school community. 

 

Keywords: School feeding. Childhood obesity. Food quality. 

 

 

1- INTRODUÇÃO 

 A obesidade infantil vem aumentando de forma significativa, determinando várias 

complicações na infância e na idade adulta. Na infância o manejo da alimentação pode ser 

mais difícil do que na fase adulta, pois está relacionado a mudanças de hábitos e 

disponibilidade dos pais além de uma falta de entendimento da criança quanto aos seus 

danos
1
.   

Nos últimos anos têm sido criadas políticas de promoção da saúde que visam o 

combate à obesidade infantil, porém observa-se a necessidade da efetiva aplicação destas 

ações e de sua fiscalização
2
. O ambiente escolar é o espaço ideal para o desenvolvimento de 

ações de promoção da saúde por caracterizar-se como o local de formação e potencialização 

de hábitos e práticas saudáveis, no qual as pessoas passam grande parte de seu tempo, vivem, 

aprendem e trabalham
3
. Assim, professores, funcionários, alunos, pais e donos de cantina 

precisam estar envolvidos com o processo educativo, pois a responsabilidade é de todos
4
. 

Neste sentido, a escola deve permitir uma relação saudável com o alimento, respeitando e 

promovendo a cultura e as tradições alimentares locais, conduzindo à realização do direito 

humano à alimentação adequada e à segurança alimentar e nutricional
5
.  

Segundo a Portaria da região metropolitana de São Paulo, a cantina escolar é uma 

dependência localizada dentro do estabelecimento de ensino destinada a fornecer serviços de 

alimentação aos alunos, professores e demais funcionários, mediante pagamento
6
, portanto é 

um dos locais de acesso aos alimentos no ambiente escolar.  Os alimentos produzidos e 

comercializados devem ser seguros tanto quanto à qualidade higiênico-sanitária quanto à 

nutricional. Lanches calóricos, ricos em açúcar e sal, presentes nestes locais, podem contribuir 

para a obesidade infantil
7
 e outras doenças. 

É grande o debate a respeito da regulamentação ou de adoção de medidas para tornar 

os serviços de alimentação locais que garantam o fornecimento de alimentos saudáveis dentro 

da escola. Existem várias legislações federais
4,8,9,10

, estaduais
11,12,13,14,15

 e municipais como em 

São Paulo
6
, Florianópolis

16
, Belo Horizonte

17
, Natal

18
 e Rio de Janeiro

19
 referentes a cantinas 
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escolares.  Isto demonstra a preocupação do poder público em relação ao fornecimento de 

alimentação saudável por estes locais. 

Em 2008 foi sancionada a Lei nº 13.027
15

, que dispõe sobre a comercialização de 

lanches e bebidas em escolas do Estado do Rio Grande do Sul. Essa lei tem como objetivo 

melhorar a qualidade nutricional dos alimentos ofertados aos alunos, estimulando o consumo 

de frutas, verduras e produtos naturais, restringindo, assim a comercialização de alimentos 

industrializados.  

Em estudo realizado em cantinas escolares de Florianópolis, após a instituição da Lei 

Estadual de Regulamentação, foi verificado que os alimentos proibidos pela lei foram 

fortemente reduzidos, porém ainda existem alimentos inadequados e comercializados em 

muitas escolas
20

. Estudo semelhante foi realizado em cantinas escolares do município de 

Porto Alegre/RS, com o objetivo de verificar o cumprimento da Lei Estadual, onde foram 

encontradas várias inadequações
7
. 

O desenvolvimento desta pesquisa justifica-se pela importância de se conhecer a 

realidade das escolas e cantinas escolares da cidade de Pelotas/RS, já que não existe nenhum 

estudo neste sentido. Os resultados obtidos deverão servir como subsídios para que, se 

necessário, sejam realizadas intervenções para melhorar as condições dos locais e a qualidade 

nutricional dos alimentos comercializados aos estudantes.  

 

2- MÉTODOS 

Trata-se de um estudo transversal, do tipo censo, que contemplou escolas públicas e 

privadas da zona urbana de Pelotas/RS. Os dados foram coletados no período de maio a 

agosto de 2014, em 87 escolas e 26 cantinas de escolas com ensino fundamental e/ou ensino 

médio, com as prévias autorizações da Secretaria Municipal de Educação e Desporto - SMED, 

da 5ª Coordenadoria Regional de Educação - 5ª CRE e da direção das escolas, particulares e 

federais.  

Aspectos éticos  

O protocolo de pesquisa foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Faculdade 

de Medicina da Universidade Federal de Pelotas, conforme Parecer Consubstanciado nº 

510.799. 

Coleta de dados 

Os dados foram coletados por entrevistadores treinados, sendo utilizados três 

instrumentos: Questionário de caracterização da escola, respondido pelo (a) diretor (a) da 
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escola ou outra pessoa designada por ele (a), Questionário de caracterização da cantina, 

respondido pelo (a) proprietário (a) da cantina e Check list de oferta e publicidade dos 

alimentos, aplicado a partir da observação dos entrevistadores. 

O Questionário de caracterização da escola foi dividido em quatro blocos, com 

questões abertas e fechadas: caracterização da escola, comércio de alimentos na escola, 

comércio de alimentos ao redor da escola e ações educativas. Assim, as variáveis relativas ao 

primeiro bloco foram: tipo de escola (privada e pública municipal, estadual e federal), 

modalidades de ensino (educação infantil, ensino fundamental, ensino médio comum e 

profissionalizante, educação de jovens e adultos, pré-vestibular e/ou Programa de Avaliação 

da Vida Escolar – PAVE, todos com opções de resposta, sim ou não) e número total de alunos 

na escola. As variáveis relativas ao segundo bloco foram: existência de cantina na escola (sim, 

não), gestão terceirizada (sim, não, não se aplica) ou própria da escola (sim, não, não se 

aplica), comércio de alimentos realizado pelos alunos dentro da escola (sim, não) e se sim 

quais alimentos vendidos, comércio de alimentos realizado por professores dentro da escola 

(sim, não) e se sim quais alimentos vendidos, comércio de alimentos realizado pelos pais 

dentro da escola (sim, não) e se sim quais alimentos vendidos e outro tipo de comércio não 

mencionado anteriormente (sim, não) e se sim quais alimentos vendidos. As variáveis 

relativas ao terceiro bloco foram: existência de comércio ao redor da escola (sim, não, 

ignorado), quais comércios (ambulante, padaria, bar supermercado, restaurante ou outros), 

permissão da escola para a entrada de alimentos destes comércios (sim, não, não se aplica), 

permissão da escola para que os alunos saiam durante o período de aula para a compra de 

alimentos destes comércios (sim, não, não se aplica). As variáveis relativas ao quarto bloco 

foram: existência de projeto ou realização de trabalho relacionado à alimentação saudável por 

parte da escola (sim, não), desenvolvimento do trabalho com os alunos (sim, não, não se 

aplica), desenvolvimento do trabalho com os professores (sim, não, não se aplica), 

desenvolvimento do trabalho com os pais (sim, não, não se aplica), em qual(is) disciplina(s) o 

trabalho é desenvolvido e se a escola interfere no comércio de alimentos na cantina (sim, não, 

não se aplica). 

O Questionário de caracterização das cantinas também foi dividido em quatro blocos: 

características sócio demográficas do proprietário, funcionamento da cantina, ações da cantina 

para promoção da alimentação saudável e interferência na venda de alimentos na cantina pela 

comunidade escolar. No primeiro bloco foram consideradas, idade, escolaridade (fundamental 

incompleto e completo, ensino médio incompleto e completo, ensino superior incompleto e 
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completo), área de formação no caso de ensino superior completo, curso de capacitação na 

área de alimentos (sim, não), há quanto tempo tem a cantina, se o proprietário também 

trabalha na cantina, função (administrador, atendente, manipulador ou outra), se já trabalhava 

na área de alimentos antes de ter a cantina (sim, não), se já trabalhou em outra cantina antes 

desta (sim ou não), se conhece a Lei 13.027/08 (sim, não), se a cantina cumpre esta Lei no 

que se refere à oferta de frutas, saladas, sucos naturais e sanduíches (sim, não, não sei, não se 

aplica), se a cantina cumpre esta Lei no que se refere à restrição de cartazes publicitários 

contendo propaganda de balas, chicletes, salgadinhos industrializados e refrigerantes na 

cantina (sim, não, não sei, não se aplica), se a cantina cumpre esta Lei no que se refere às 

condições higiênico-sanitárias (sim, não, não sei, não se aplica). As variáveis relativas ao 

segundo bloco foram: número de funcionários da cantina, tipos de refeições ofertadas aos 

alunos (lanches, almoço, jantar e outros), se a cantina tem nutricionista responsável (sim, não) 

e se tem Alvará Sanitário atualizado (sim, não). No terceiro bloco foram avaliados: 

desenvolvimento de ações com os alunos para o incentivo à alimentação saudável (sim, não), 

quais ações, se o proprietário coloca na sua cantina materiais educativos (murais, cartazes, 

banners, quadros) sobre alimentação saudável (sim, não), se o proprietário coloca lanches 

mais saudáveis expostos na frente dos menos saudáveis (sim, não, não se aplica), os lanches 

mais saudáveis são expostos na frente dos menos saudáveis (sim, não, não se aplica), já foi 

retirado algum doce da cantina (sim, não), já foi retirada alguma fritura da cantina (sim, não), 

o proprietário sabe ou foi informado se a escola possuía alunos com algumas destas doenças 

(diabetes, doença celíaca, fenilcetonúria, intolerância à lactose, alergias (leite, soja, outros), 

hipertensão), se a cantina fornece lanche especial para alunos com estas doenças (sim, não, 

não se aplica), é utilizado algum alimento orgânico na cantina (sim, não). As variáveis 

referentes ao quarto bloco incluíram: a direção da escola sugere algum tipo de lanche/produto 

a ser vendido dentro da cantina (sim, não), quais produtos, a direção da escola restringe algum 

tipo de lanche/produto para ser vendido dentro da cantina (sim, não) e se sim quais produtos, 

os pais sugerem mudanças nos lanches/produtos vendidos dentro da cantina (sim, não) e se 

sim quais produtos, os alunos sugerem mudanças nos lanches/produtos vendidos dentro da 

cantina (sim, não) e se sim quais produtos, os professores sugerem mudanças nos 

lanches/produtos vendidos dentro da cantina (sim, não) e se sim quais produtos.                                                                                                       

 Na aplicação do Check list de oferta e publicidade dos alimentos foi observado e 

assinalado sim ou não para todos os alimentos comercializados na cantina, assim como a 

propaganda de alimentos existentes no local. Os alimentos foram agrupados da seguinte 
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forma: biscoitos e bolachas; bolos; cereais; doces; guloseimas; bebidas; leites e derivados; 

salgadinhos; lanches; frutas e preparações; sobremesas e salgados. 

Foi realizada dupla digitação, identificação de erros de amplitude ou consistência e 

limpeza do banco de dados no Programa EpiData 3.1 (EpiData Association, Dinamarca) e a 

análise estatística descritiva no pacote estatístico Stata, versão 11 (Stata Corp., College 

Station, Estados Unidos). 

 

3- RESULTADOS 

Do total de 98 escolas, 11 (11,2%) não aceitaram participar do estudo, sendo seis 

particulares e cinco públicas. 

Os resultados referentes ao Questionário de Caracterização das Escolas estão 

descritos na Tabela 1. A maioria das escolas são públicas estaduais (50,6%) e quanto às 

modalidades de ensino, verificou-se que 91,9% tinham ensino fundamental. Em apenas 29,9% 

das escolas havia cantinas, sendo que em 69,2% a gestão era terceirizada. Quanto à presença 

de outros tipos de comércio de alimentos foi verificado que em 21 escolas (24,1%), ocorria a 

comercialização por alunos, principalmente do ensino médio. Os alimentos mais vendidos 

eram bolo, salgados, pizza, cachorro-quente e refrigerantes. Em nenhuma das escolas foi 

verificado comércio de alimentos realizado por professores. Foi obsevado que ao redor da 

maioria das escolas (82,2%) existia comércio de alimentos, sendo que destas, 44,8% 

permitiam a sua entrada. Em 46 (52,9%) das escolas existia algum projeto relacionado à 

alimentação saudável e quanto à interferência da escola na cantina, a mesma foi constatada 

em 73,1% das escolas.  

Do Questionário de Caracterização das Cantinas, os resultados do bloco 1, 

características sócio demográficas dos proprietários estão apresentados na Tabela 2. Foi 

observado que a maioria era do sexo feminino (53,8%), tinha idade igual ou superior a 55 

anos (46,1%) e tinha ensino médio (48%). Observou-se ainda que a maior parte (65,4%), não 

tinha capacitação na área de alimentos, era proprietário do local entre 1 e 9 anos (48%), 

trabalhava na cantina (96,2%) e não trabalhava na área de alimentos antes de ter a cantina 

(69,2%). No que diz respeito à Lei 13.027/08, do Estado do Rio Grande do Sul (Rio Grande 

do Sul, 2008) a maioria (65,4%) respondeu não ter conhecimento da mesma.  

Os resultados do bloco 2, características do funcionamento das cantinas escolares, 

referentes ao Questionário de Caracterização das Cantinas estão apresentados na Tabela 3. A 
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maioria das cantinas tinha dois funcionários (38,5%), Todas ofereciam lanches, 7,7% almoço 

e 3,8% jantar. Em 11,5% tinha atuação de nutricionista e 38,5% tinham Alvará Sanitário. 

Os resultados do bloco 3, ações da cantina para promoção à alimentação saudável, 

referentes ao Questionário de Caracterização das Cantinas estão descritos na Tabela 4. 

Quando questionado se a cantina desenvolvia com os alunos ações de incentivo à alimentação 

saudável, metade dos proprietários respondeu que sim. Observou-se que a maioria não fazia a 

exposição de materiais educativos, como cartazes, sendo verificado que em apenas 7,7% 

havia este tipo de material. A não utilização de alimentos orgânicos foi verificada na maioria 

das cantinas (76,9%). 

Além disso, foi verificado, em relação ao conhecimento dos proprietários sobre 

doenças dos alunos: 34,6% sabiam da existência de alunos com diabetes, 11,5% com 

intolerância à lactose, 7,7% com algum tipo de alergia alimentar e hipertensão, 3,8% com 

doença celíaca e nenhum dos proprietários sabia sobre alunos com fenilcetonúria. Destes, em 

nenhum dos locais eram fornecidos lanches especiais para estes escolares. 

Os resultados do bloco 4, interferência pela comunidade escolar na cantina, referentes 

ao Questionário de Caracterização das Cantinas, verificou-se que não existia restrição ou 

sugestão de alimentos comercializados, pela maioria das escolas (61,5%). Em apenas uma 

delas (3,8%) os pais davam sugestões, em 38,5% os alunos e em 11,5% os professores. 

Os resultados obtidos com a aplicação do Check list de oferta e publicidade dos 

alimentos estão descritos na Figura 1. Os alimentos encontrados com mais frequência (96,3%) 

foram dos grupos de refrigerantes comuns e de guloseimas, como balas e chocolates, sendo 

verificado que em somente uma das cantinas estes itens não eram comercializados.  Sucos de 

fruta industrializados foram encontrados em 88,9% das cantinas. Apenas 7,1% das cantinas 

produziam batidas de frutas, em 14,8% comercializam frutas in natura e 11,1% suco natural.  

Em relação à exposição de propaganda de alimentos nos locais em 18,5% havia 

propaganda de refrigerante comum, em 14,8% suco de fruta industrializado e em 7,1% 

salgadinho de pacote. Propaganda de alimentos como biscoitos doces recheados, bolos 

prontos, balas, chocolates, água com gás e sem gás e refrigerantes light/zero/diet foram 

encontradas em 3,7% das cantinas. 

 

4- DISCUSSÃO 

 

Foi verificado que a maioria (70,1%) das escolas urbanas de Pelotas não tinha cantina. 

Gabriel et. al (2010) ao realizar estudo em escolas de Florianópolis/SC verificaram que das 
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105 escolas participantes 56 (53,3%) tinham cantina e o principal motivo apontado pelos 

entrevistados das escolas públicas para esta ausência foi a alimentação oferecida pelo 

Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE), aliada à instituição da Lei de 

Regulamentação das cantinas
20

.  

Um resultado positivo, verificado neste estudo, foi o baixo percentual de outros 

comércios de alimentos dentro da escola. No entanto, existem comércios de alimentos ao 

redor, porém não parece ser um fator que possa causar preocupação, já que não era permitida 

pela maioria (55,2%) dos locais, a entrada destes alimentos nem mesmo que os alunos 

saíssem para comprá-los.  

Pouco mais da metade das escolas responderam ter algum projeto em relação à 

alimentação saudável. Gabriel, Santos e Vasconcelos (2008) ao realizar estudo de intervenção 

nutricional com escolares de 3ª e 4ª série do ensino fundamental de Florianópolis/SC 

observaram aumento de frequência de algumas atitudes e práticas alimentares mais saudáveis 

como, por exemplo, a redução de bolachas recheadas trazidas de casa pelos alunos
21

. Outro 

estudo interessante foi realizado por Davanço et. al (2004) com professores de escolas de São 

Paulo/SP que avaliou conhecimentos de professores expostos e não expostos a um programa 

de educação nutricional. Os professores expostos apresentaram-se melhor preparados 

conceitualmente e mais sensibilizados quanto ao papel do professor e da escola enquanto 

transformadores da realidade, demonstrando que o programa de alimentação escolar pode 

tornar-se um espaço de aprendizagem e produção de conhecimento
22

. A inserção de temas, 

como alimentação saudável, nos currículos de ensino infantil, fundamental e médio pode dar 

sustentabilidade às iniciativas de educação em saúde, sendo a escola o espaço ideal para o 

desenvolvimento de ações voltadas à promoção da alimentação saudável
5
. Desta forma são 

necessários mais projetos e melhorias destas ações nas escolas de Pelotas/RS, que poderão 

contribuir para uma vida mais saudável e para a prevenção de doenças veiculadas por 

alimentos, crônicas não transmissíveis e carenciais
4
.  

A interferência no comércio de alimentos das cantinas por parte das escolas 

demonstrou que existe interesse em que esta alimentação seja de melhor qualidade, pois o 

envolvimento da direção escolar no controle e na oferta de alimentos e no desenvolvimento de 

ações de promoção de hábitos alimentares adequados pode representar um fator decisivo para 

a melhoria do perfil nutricional das crianças
24

. Por outro lado, foi observado que existe pouca 

interferência da comunidade escolar (pais, alunos e professores) nos alimentos produzidos e 

comercializados nas cantinas, demonstrando a falta de participação de todos os envolvidos 
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para que a alimentação oferecida tenha melhor qualidade. Em estudo semelhante, com 

cantinas do Distrito Federal, Porto (2015) também observou interferência pela direção da 

escola quanto à sugestão ou restrição de algum tipo de lanche ou produto alimentício na 

cantina escolar
25

. Portanto, nas escolas de Pelotas foi verificado que existe preocupação pela 

direção enquanto que, pela comunidade escolar, necessita de um maior envolvimento e 

estímulo, demonstrando-se a importância da alimentação saudável e das mudanças de atitude. 

Neste estudo foi verificado que a maioria (65,4%) dos proprietários das cantinas não 

tem capacitação na área, ao contrário do que foi encontrado em estudo da rede escolar do 

Distrito Federal, onde proprietários de cantinas realizaram cursos de qualificação para o 

aperfeiçoamento profissional
23

. Schmitz et. al (2008), ao apresentarem resultados da avaliação 

sobre a metodologia utilizada em capacitação com educadores e donos de cantinas do Distrito 

Federal verificaram que o trabalho propiciou a ampliação dos conhecimentos da maioria dos 

participantes que demonstraram estar sensibilizados quanto ao seu papel de multiplicadores 

nas informações obtidas
24

. Isto reforça a importância da capacitação e qualificação para estes 

profissionais. 

A maioria dos proprietários de cantinas, neste estudo, alega não ter conhecimento a 

respeito da Lei 13.027/08
15

.  Aqueles que demonstraram conhecer e ter ouvido falar foram os 

cantineiros de escolas do estado, já que no início da implementação da Lei havia orientação 

por parte da Coordenadoria Regional de Educação de que alguns itens fossem cumpridos, 

principalmente no que se refere à proibição da venda de pirulitos e chicletes. Willhen et. al 

(2010) ao realizarem estudo em cantinas escolares do município de Porto Alegre/RS 

constataram que 96% dos proprietários de cantinas afirmaram conhecer a legislação, embora a 

maioria não a cumprisse
7
. Portanto, observa-se nos dois estudos que o conhecimento a 

respeito da legislação não é suficiente. É necessária conscientização dos cantineiros para que 

ocorram as mudanças necessárias com o intuito de melhorar a qualidade da alimentação. 

O número pequeno de funcionários nos locais foi outro resultado constatado. Em 

algumas havia o proprietário e um ajudante e em outras somente uma pessoa, normalmente o 

proprietário, sendo o mesmo para manipular o alimento e administrar o recebimento de 

dinheiro. A alta prevalência de produtos industrializados e prontos ao consumo verificada 

neste estudo pode justificar o número reduzido de funcionários nas cantinas. No entanto 

manipular os alimentos e receber o dinheiro pode acarretar na contaminação dos mesmos. 

Este resultado também foi verificado por Porto (2011) em cantinas escolares do Distrito 

Federal, onde o número de funcionários era baixo em relação ao número de alunos
23

. 
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A atuação de nutricionista e a existência do Alvará Sanitário na cantina são fatores 

importantes, que podem trazer uma maior segurança ao serviço e indicam que existe 

fiscalização no local, tornando-o mais confiável no que diz respeito à qualidade nutricional 

dos alimentos e suas condições de higiene. Neste estudo, em apenas 11,5% dos locais foi 

verificada que existia a colaboração deste profissional. De acordo com a Lei Federal 11.947 

de 2009, todo alimento oferecido dentro da escola é alimentação escolar, independente da sua 

origem e a responsabilidade técnica cabe ao nutricionista. Em outros estudos no Brasil
7,25,26

 

também foi verificado que a presença deste profissional não é frequente em cantinas 

escolares. O Alvará Sanitário também não estava afixado na maioria das cantinas, sendo que 

este deve estar vigente, expedido por órgão sanitário competente e exposto em local visível
11, 

13, 15,16
. 

Algumas práticas como vender ou direcionar os alunos aos alimentos saudáveis foram 

relatadas pelos proprietários das cantinas, não sendo verificadas no momento da entrevista, 

limitando-se à resposta do entrevistado. Foi verificado que a maioria não fazia uso de 

materiais educativos quanto à alimentação saudável, como prevê a Lei Estadual 13027/08
15

. 

Da mesma forma não utilizavam alimentos orgânicos, não havia a preocupação de expor 

alimentos saudáveis na frente dos menos saudáveis. 

Foi observado que os donos de cantinas não eram informados sobre a existência de 

alunos com doenças que requerem algum tipo de alimentação diferenciada e não havia a 

preocupação em oferecer lanches especiais a estes alunos. O fornecimento adequado destes 

alimentos para crianças com condições especiais como dislipidemias, intolerância à lactose e 

ao glúten e outras doenças, pode melhorar a adesão ao tratamento dietético e reduzir os efeitos 

nocivos para a saúde
23

. Os alimentos para fins especiais apresentam modificações no 

conteúdo de nutrientes, atendendo às necessidades de pessoas em condições metabólicas e 

fisiológicas específicas e devem estar regularizados de acordo com Portaria nº29/98 da 

ANVISA (Agência Nacional de Vigilância Sanitária)
27

.  

Os locais de produção e comercialização de alimentos na escola devem restringir a 

oferta de alimentos e refeições com alto teor de açúcares, gorduras saturadas, gorduras trans e 

sódio, pois segundo os Dez Passos para a Alimentação Saudável nas Escolas, o consumo 

excessivo está associado ao risco do desenvolvimento de doenças crônicas não 

transmissíveis
5
. Conforme Figura 1 observa-se que foram encontrados com muita frequência 

alimentos industrializados, principalmente ricos em açúcar como refrigerantes e guloseimas e 

em pouca quantidade alimentos como frutas, sucos naturais, vitamina de frutas e sanduíches 
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naturais. De acordo com Lei 13027/08
15

, alimentos naturais como frutas, saladas e sucos 

naturais devem ser ofertados com maior evidência, o que não foi verificado neste estudo.  

Estes achados corroboram os estudos de Porto et. al (2015) e Willhen et. al (2011), 

onde se evidenciou alto percentual de oferta de refrigerante com açúcar, sucos artificiais, 

guloseimas como chocolate e balas e reduzida quantidade de alimentos naturais como frutas 

in natura, sucos e saladas
7,23

. 

De acordo com os Dez Passos para Alimentação Saudável nas Escolas, são alimentos 

considerados não saudáveis: balas, biscoitos, principalmente os recheados, refrigerantes, 

sucos artificiais ou adoçados, frituras, salgadinhos de pacote. Portanto, percebe-se que os 

alimentos ofertados pelas cantinas escolares deste estudo são inadequados para uma 

alimentação saudável, pois são encontrados alimentos ricos em açúcar, gorduras e sódio
4
. 

Gabriel et al. (2010) verificaram a comercialização de alimentos e bebidas após a 

instituição da Lei Estadual de Regulamentação das Cantinas
11

 e constataram que alimentos 

como salgados fritos e industrializados, refrigerantes e pipocas industrializadas não eram mais 

comercializados e que salgados assados e sucos naturais são amplamente comercializados
20

. 

Da mesma forma Zancul e Fabbro (2007) verificaram que 70% dos adolescentes de 

escolas de Ribeirão Preto/SP compravam alimentos na cantina escolar e dentre os mais 

citados estavam os salgados, refrigerantes e balas e que de acordo com o Índice de Massa 

Corporal (IMC), 12,6% destes estudantes apresentavam sobrepeso e 8,5% obesidade. A escola 

pode exercer papel fundamental na promoção da educação nutricional, com o objetivo de 

desenvolver atitudes e hábitos saudáveis
28

. 

Foi verificado que existiam cantinas, embora em número pequeno, que utilizavam 

cartazes publicitários incentivando o consumo de refrigerante e salgadinho de pacote, 

contrariando o estabelecido na Lei Estadual que proíbe a exposição destes cartazes
15

. Diante 

disso, entende-se que a legislação estadual
15

 é muito ampla no sentido de permissão ou de 

proibição de determinados alimentos nocivos à saúde dos escolares, não listando alimentos 

proibidos, mesmo assim a mesma não está sendo cumprida pelas cantinas escolares de 

Pelotas/RS. 

As cantinas das escolas de Pelotas/RS demonstraram, neste estudo, serem ambientes 

que ainda não colaboram para a promoção de uma alimentação saudável. Vários fatores 

contribuíram para resultados negativos como a falta de Alvará Sanitário e de nutricionista na 

maioria dos locais, pouca interferência da comunidade escolar (direção, professores, pais e 

alunos) na comercialização de alimentos na cantina, a maioria das cantinas sem materiais 
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educativos quanto à alimentação saudável, como cartazes e principalmente a alta prevalência 

de comércio de alimentos não saudáveis.   

Entende-se que a melhoria na qualidade destes serviços depende de legislações mais 

severas assim como respectiva fiscalização dos órgãos competentes. Também é necessário um 

trabalho efetivo de educação nutricional com os alunos, assim como professores, proprietários 

de cantinas e pais para uma maior conscientização sobre a importância da alimentação 

saudável.  
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TABELAS 

 

Tabela 1 – Caracterização de escolas de ensino fundamental e médio, públicas e privadas, da cidade de 

Pelotas/RS, 2014. (n=87) 

Variáveis N % 

Tipo de escola 

          Pública Municipal 

          Pública Estadual 

          Pública Federal 

          Privada 

 

33 

44 

02 

08 

 

37,9 

50,6 

2,3 

9,2 

Modalidades de ensino   

          Educação infantil 35 40,7 

          Ensino fundamental 79 91,9 

          Ensino médio comum 21 24,4 

          Ensino médio profissionalizante 4 4,7 

          Educação de Jovens e adultos 21 24,4 

          Pré-vestibular e/ou PAVE 2 2,3 

          Ensino politécnico 8 9,3 

Existência de cantina   

          Sim 26 29,9 

          Não 61 70,1 

Gestão da cantina   

          Terceirizada 18 69,2 

          Autogestão 8 30,8 

Comércio de alimentos realizado pelos alunos   

          Sim 21 24,1 

          Não 66 75,9 

Comércio de alimentos realizado pelos pais   

          Sim 3 3,5 

          Não 84 96,5 

Vendedor de alimentos dentro da escola   

          Sim 1 1,1 

          Não 86 98,9 

Comércio de alimentos pela escola   

          Sim 1 1,1 

          Não 86 98,9 

Comércio de alimentos ao redor da escola   

          Sim 72 82,8 

          Não 15 17,2 

Entrada de alimentos dos comércios (ao redor) na escola   

          Sim 39 44,8 

          Não 48 55,2 

Projeto alimentação saudável da escola   

          Sim 46 52,9 

          Não 41 47,1 

Interferência na cantina pela escola   

          Sim 68 73,1 

          Não 19 26,9 

PAVE- Programa de Avaliação da Vida Escolar 
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Tabela 2 – Caracterização dos proprietários de cantinas de escolas de ensino fundamental e médio, públicas e 

privadas da cidade de Pelotas/RS, 2014.  (n=26) 

Variáveis N % 

Sexo   

Masculino 12 46,2 

Feminino 14 53,8 

Idade   

< 25-34 anos 4 15,4 

35-54 anos 10 38,5 

≥ 55 anos 12 46,1 

Escolaridade   

Fundamental  5 20,0 

Ensino médio 12 48,0 

Ensino superior  8 32,0 

Capacitação em alimentos   

Sim 9 34,6 

Não 17 65,4 

Tempo de propriedade da cantina   

< 1 ano 2 8 

1-9 anos 12 48 

10-19 anos 7 28 

≥ 20 anos 4 16 

Trabalha na cantina   

Sim 25 96,2 

Não 1 3,8 

     *Função de administrador   

               Sim 24 92,3 

               Não 2 7,7 

     *Função de atendente   

               Sim 25 96,2 

               Não 1 3,8 

     *Função de manipulador   

               Sim 17 65,4 

               Não 9 34,6 

Já trabalhou na área de alimentos   

           Sim 8 30,8 

           Não 18 69,2 

Conhecimento da Lei 13.027/08   

Sim 9 34,6 

Não 17 65,4 

 *A mesma pessoa exerce várias funções 
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Tabela 3- Características do funcionamento das cantinas de escolas de ensino fundamental e médio, públicas e 

privadas da cidade de Pelotas/RS, 2014. (n=26) 

Variáveis N % 

Número de funcionários da cantina   

1 8 30,8 

2 10 38,4 

3 4 15,4 

4 2 7,7 

5 2 7,7 

Oferta de lanches   

Sim 26 100 

Não 0 0 

Oferta de almoço   

Sim 2 7,7 

Não 24 92,3 

Oferta de jantar   

Sim 1 3,8 

Não  96,2 

Atuação de nutricionista    

           Sim 3 11,5 

           Não 23 88,5 

Alvará Sanitário    

Sim 10 38,5 

Não 16 61,5 

 

 
 

Tabela 4- Ações para promoção à alimentação saudável em cantinas de escolas de ensino fundamental e médio, 

públicas e privadas da cidade de Pelotas/RS, 2014. (n=26) 

Variáveis N % 

Ações de promoção à alimentação saudável   

Sim 13 50,0 

Não 13 50,0 

Exposição de materiais educativos   

           Sim 2 7,7 

           Não 24 92,3 

Lanches mais saudáveis expostos na frente dos menos saudáveis   

          Sim 2 7,7 

          Não 24 92,3 

Utilização de alimentos orgânicos pela cantina   

Sim 6 23,1 

Não 20 76,9 
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FIGURA 

 

 
Figura 1 - Alimentos comercializados nas cantinas escolares da cidade de Pelotas/RS, 2014.  
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6- Considerações finais 

Confirmando algumas hipóteses deste estudo, as cantinas das escolas de 

Pelotas/RS demonstraram serem ambientes que não colaboram para a promoção de 

uma alimentação saudável para os escolares.  

Vários fatores contribuíram para resultados negativos como falta de Alvará 

Sanitário e de nutricionista na maioria dos locais, pouca interferência da comunidade 

escolar (direção, professores, pais e alunos) na comercialização de alimentos na 

cantina, a maioria das cantinas sem materiais educativos quanto à alimentação 

saudável, como cartazes e principalmente a alta prevalência de comércio de 

alimentos não saudáveis.   

No entanto, em relação às condições higiênico-sanitárias, a maioria mostrou-

se satisfatória, com alguns itens importantes desfavoráveis, principalmente no que 

se refere às instalações físicas, como a falta de lavatórios exclusivos para as mãos e 

condições dos manipuladores de alimentos, como uniforme inadequado e falta de 

capacitação em higiene. 

Para melhorar a qualidade destes locais são necessárias legislações mais 

severas, assim como respectiva fiscalização dos órgãos competentes. Também são 

necessárias medidas por parte dos dirigentes das escolas e dos proprietários das 

cantinas e um trabalho efetivo de educação nutricional com os alunos e toda 

comunidade escolar, para uma maior conscientização sobre a importância da 

alimentação saudável. 
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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS 

FACULDADE DE NUTRIÇÃO 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM NUTRIÇÃO E ALIMENTOS 

 

 Pelotas,16 de julho de 2013. 

 

Ao Secretário Municipal de Educação 

 

  Prezado Sr Gilberto Garcia 

  Vimos por meio desta, solicitar autorização para a realização de uma 

pesquisa intitulada: Características das cantinas das escolas de Pelotas/RS, Projeto de 

dissertação da mestranda Rosemeri Carvalho Feijó, aluna do Programa de Pós-

Graduação em Nutrição e Alimentos da Faculdade de Nutrição, Universidade Federal de 

Pelotas/RS. A orientação deste projeto é feita pela Profª. Dra. Elizabete Helbig. A 

referida pesquisa será financiada pelo Programa de Pós-Graduação. 

  Certos de sua colaboração, desde já agradecemos. 

 

  Atenciosamente 

 

      _______________________________ 

      Profª. Dra. Elizabete Helbig 

 

 

________________________________ 

Nut. Rosemeri Carvalho Feijó 

 

Por meio deste instrumento autorizo a execução, nas escolas da rede municipal, do 

projeto de pesquisa mencionado acima. 

 

_________________________________________ 

Gilberto Garcia 

Secretário Municipal de Educação 
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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS 

FACULDADE DE NUTRIÇÃO 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM NUTRIÇÃO E ALIMENTOS 

 

 Pelotas,16 de julho de 2013. 

 

À Coordenadoria Regional de Educação 

 

  Prezado Prof. Círio Machado Almeida 

  Vimos por meio desta, solicitar autorização para a realização de uma 

pesquisa intitulada: Características das cantinas das escolas de Pelotas/RS, Projeto de 

dissertação da mestranda Rosemeri Carvalho Feijó, aluna do Programa de Pós-

Graduação em Nutrição e Alimentos da Faculdade de Nutrição, Universidade Federal de 

Pelotas/RS. A orientação deste projeto é feita pela Profª. Dra. Elizabete Helbig. A 

referida pesquisa será financiada pelo Programa de Pós-Graduação. 

  Certos de sua colaboração, desde já agradecemos. 

 

  Atenciosamente 

 

      __________________________________ 

      Profª. Dra. Elizabete Helbig 

 

 

________________________________ 

Nut. Rosemeri Carvalho Feijó 

 

Por meio deste instrumento autorizo a execução, nas escolas da rede estadual da 

cidade de Pelotas / RS, do projeto de pesquisa mencionado acima. 

 

 

_________________________________________ 

Círio Machado Almeida 

Coordenador  
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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS 

FACULDADE DE NUTRIÇÃO 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM NUTRIÇÃO E ALIMENTOS 

 

  

Pelotas,1 de julho de 2013. 

 

À ESCOLA _______________________________ 

 

  Prezada Sr(a) Diretor (a) da Escola 

  Vimos por meio desta, solicitar autorização para a realização de uma 

pesquisa intitulada: Características das cantinas das escolas de Pelotas/RS, Projeto de 

dissertação da mestranda Rosemeri Carvalho Feijó, aluna do Programa de Pós-

Graduação em Nutrição e Alimentos da Faculdade de Nutrição, Universidade Federal de 

Pelotas/RS. A orientação deste projeto é feita pela Profª. Dra. Elizabete Helbig. A 

referida pesquisa será financiada pelo Programa de Pós-Graduação. 

  Certos de sua colaboração, desde já agradecemos. 

 

  Atenciosamente 

 

      __________________________________ 

      Profª. Dra. Elizabete Helbig 

 

 

________________________________ 

Nut. Rosemeri Carvalho Feijó 

 

Por meio deste instrumento autorizo a execução, na escola, do projeto de pesquisa 

mencionado acima. 

 

 

_________________________________________ 

Diretor(a) da escola  
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APÊNDICE lV 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO PARA O(A) DIRETOR(A) OU 

RESPONSÁVEL PELA ESCOLA 

 

DADOS DE IDENTIFICAÇÃO 

Título do projeto: Perfil e condições higiênico sanitárias de cantinas escolares de Pelotas/RS 

Pesquisador responsável: Rosemeri Carvalho Feijó - UFPel 

Telefone para contato: 91675318 

Email: rcarvalhofeijo@yahoo.com.br 

Nome do diretor: _______________________________________________ 

Nome da escola: _________________________________________________ 

 
O(a) Sr(a) está sendo convidado a participar da pesquisa “Perfil e condições higiênicos 

sanitárias das cantinas  escolares de Pelotas/RS”, sob responsabilidade da pesquisadora 
Rosemeri Carvalho Feijó, cujo objetivo é caracterizar as cantinas das escolas da cidade de 
Pelotas/RS. 

É importante esclarecer que sua participação não é obrigatória. A qualquer momento o(a) 
Sr(a) pode desistir de participar e retirar seu consentimento. Sua participação consistirá em 
responder questionário, fornecendo dados referentes à escola à alimentação dos escolares no 
ambiente escolar. Não existe nenhum tipo de risco, nem custo, relacionado com sua participação 
na pesquisa. 

Os resultados deste estudo serão importantes para que se conheça a realidade das cantinas 
e que estes dados direcionem a futuras intervenções, no sentido de melhorar a qualidade dos 
serviços e dos produtos consumidos pelos escolares. 

 As informações obtidas através desta pesquisa serão confidenciais e asseguramos o sigilo 
sobre sua participação. Os dados não serão divulgados de forma a possibilitar sua identificação. 

Este termo está em duas vias, sendo que uma fica com a equipe de pesquisa e a outra com 
o(a) Sr(a) para que possa entrar em contato a qualquer momento. 

 
 
 
 
 
Acredito ter sido suficientemente informado a respeito das informações que li ou que foram 

lidas para mim, descrevendo esta pesquisa. Ficaram claros para mim quais são os objetivos do 
estudo, os procedimentos a serem realizados, seus desconfortos e riscos, as garantias de 
confidencialidade e de esclarecimentos permanentes. Ficou claro também que minha 
participação é isenta de despesas. Concordo voluntariamente em participar deste estudo e 
poderei retirar o meu consentimento a qualquer momento, antes ou durante o mesmo. 
 

 

 

 

PARTICIPANTE 

 

 

 

PESQUISADOR RESPONSÁVEL 

 

                       Pelotas, _____de____________________ de 2014. 
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APÊNDICE V 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO PARA O(A) PROPRIETÁRIO(A) OU 

RESPONSÁVEL PELA CANTINA 

DADOS DE IDENTIFICAÇÃO 

Título do projeto: Perfil e condições higiênico sanitárias de cantinas escolares de Pelotas/RS 

Pesquisador responsável: Rosemeri Carvalho Feijó - UFPel 

Telefone para contato: 91675318 

Email: rcarvalhofeijo@yahoo.com.br 

Nome do proprietário: _______________________________________________ 

Nome da escola: _________________________________________________ 

 
O(a) Sr(a) está sendo convidado a participar da pesquisa “Perfil e condições higiênico 

sanitárias de cantinas  escolares de Pelotas/RS”, sob responsabilidade da pesquisadora 
Rosemeri Carvalho Feijó, cujo objetivo é caracterizar as cantinas das escolas da cidade de 
Pelotas/RS, avaliando as condições higiênicas dos locais e dos alimentos produzidos. 

É importante esclarecer que sua participação não é obrigatória. A qualquer momento o(a) 
Sr(a) pode desistir de participar e retirar seu consentimento. Sua participação consistirá em 
responder um questionário, fornecendo entre outros, dados a respeito da alimentação produzida 
e comercializada na cantina e permitir a coleta em ponto de água para posterior análise. Não 
existe nenhum tipo de risco, nem custo relacionado com sua participação na pesquisa. 

Os resultados deste estudo serão importantes para que se conheça a realidade das cantinas 
e que estes dados direcionem a futuras intervenções, no sentido de melhorar a qualidade dos 
serviços e dos produtos consumidos pelos escolares. 

 As informações obtidas através desta pesquisa serão confidenciais e asseguramos o sigilo 
sobre sua participação. Os dados não serão divulgados de forma a possibilitar sua identificação. 

Este termo está em duas vias, sendo que uma fica com a equipe de pesquisa e a outra com 
o(a) Sr(a) para que possa entrar em contato a qualquer momento. 

 
 
 
Acredito ter sido suficientemente informado a respeito das informações que li ou que foram 

lidas para mim, descrevendo esta pesquisa. Ficaram claros para mim quais são os objetivos do 
estudo, os procedimentos a serem realizados, seus desconfortos e riscos, as garantias de 
confidencialidade e de esclarecimentos permanentes. Ficou claro também que minha 
participação é isenta de despesas. Concordo voluntariamente em participar deste estudo e 
poderei retirar o meu consentimento a qualquer momento, antes ou durante o mesmo. 
 

 

 

 

PARTICIPANTE 

 

 

 

 

PESQUISADOR RESPONSÁVEL 

 

Pelotas, _____de____________________ de 2014. 
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APÊNDICE VI 

MANUAL DE INSTRUÇÕES DO ENTREVISTADOR 

 

IDENTIFICAÇÃO: Esta parte deve ser preenchida da mesma forma para todos os 
instrumentos 

1. Número do questionário: Deixar em branco 

2. Entrevistador: preencher o nome por extenso  

3. Data da entrevista: preencher com a data que está sendo realizada a entrevista 

4. Nome da escola: preencher por extenso o nome da escola 

QUESTIONÁRIO DE CARACTERIZAÇÃO DA ESCOLA 

CARACTERIZAÇÃO DA ESCOLA 

5. Tipo de escola? Ler a pergunta, as opções de resposta e marcar com um X a opção 
correspondente à resposta. 

6. Modalidades de ensino.Esta questão pode ter mais de uma resposta, ler as opções e 
marcar todas as respostas informadas 

7. Qual o número total de alunos da escola? Ler a pergunta e anotar o número total de alunos. 

COMÉRCIO DE ALIMENTOS NA ESCOLA 

8. Existe cantina na escola? Ler a pergunta e marcar a opção correspondente. 

9. Esta questão tem o objetivo de saber o tipo de gestão, isto é, se a cantina é administrada 
pela própria escola ou se é por outra(s) pessoa(s). 

10. Existe comércio de alimentos realizado pelos alunos dentro da escola?  Se por exemplo, 
os alunos vendem algum tipo de alimento (bolo, cachorro-quente, etc) para realizar algum tipo 
de evento como formatura, viagem, etc. Ler a pergunta e marcar a opção correspondente, se a 
resposta for “não”, pular para a questão 11. 

11. Quais os alimentos são vendidos? Ler a pergunta e anotar os alimentos vendidos. 

12. Existe comércio de alimentos realizado pelos professores dentro da escola? Algum tipo de 
alimento comercializado por algum(s) professor(s) vender, parar gerar recursos para alguma 
atividade, como viagem, por exemplo. Ler a pergunta e marcar a opção correspondente, se a 
resposta for “não”, pular para a questão 13. 

13. Quais os alimentos são vendidos? Ler a pergunta e anotar os alimentos vendidos. 

14. Existe comércio de alimentos realizado pelos pais dentro da escola?  Se a mãe de algum 
aluno, por exemplo comercializa algum alimento. Ler a pergunta e marcar a opção 
correspondente, se a resposta for “não”, pular para a questão 15.  

15. Quais os alimentos são vendidos? Ler a pergunta e anotar os alimentos vendidos 

16. Existe outro tipo de comércio dentro da escola não mencionado nas questões anteriores? 
Ler a pergunta, marcar a opção correspondente e se a resposta for “Sim”, perguntar os tipos 
de comércio e anotar todos. 

COMÉRCIO DE ALIMENTOS AO REDOR DA ESCOLA 

17. Existe comércio de alimentos ao redor da escola? Por exemplo, pipoqueiro, lancheria 
padaria, etc. Ler a pergunta e marcar a opção correta, se a resposta for “não” ou “IGN”, pular 
para a questão 20. 

18. Quais? Esta pergunta tem o objetivo de saber Quais comércios existem ao redor da 
escola. Marcar todas as opções de comércio que tiver e se houver outros tipos anotar.Ler 
todas as opções para o entrevistado. 

19. A escola permite a entrada de alimentos desse(s) comércio(s)? Alguém entrega para os 
alunos ou eles saem para comprar? Ler a pergunta e assinalar a resposta correta. 

20. A escola permite que os alunos saiam durante o período de aula para a compra de 
alimentos desse(s) comércio(s)?  Ler a pergunta e assinalar a opção correta. 

AÇÕES EDUCATIVAS 

21. A escola tem algum projeto ou realiza algum trabalho relacionado à alimentação saudável? 
Como, por exemplo através da sala de aula, com trabalhos lúdicos e/ou práticos com os 
alunos, palestras, etc. Ler a pergunta e assinalar a opção correta. Se a resposta for “não” 
pule para a questão 25. 

22. O trabalho é desenvolvido com os alunos? Ler a pergunta e assinalar a opção correta. 

23. O trabalho é desenvolvido com os professores? Ler a pergunta e assinalar a opção 
correta. 

24. O trabalho é desenvolvido com os pais? Ler a pergunta e assinalar a opção correta. 

25. Em qual(is) disciplina(s) o projeto ou trabalho é desenvolvido? Ler a pergunta e anotar as 
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respostas. 

26. A escola interfere de alguma forma no comércio de alimentos da cantina? Dando 
sugestões sobre a comercialização de determinado alimento ou sugerindo/orientando que 
algum alimento não seja comercializado. Ler a pergunta e assinalar a opção correta. 

QUESTIONÁRIO DE CARACTERIZAÇÃO DA CANTINA 
 

CARACTERÍSTICAS SÓCIO-DEMORÁFICAS 

5. Qual é o seu nome completo? Escrever o nome do entrevistado por extenso. 

6. Sexo: Somente observar e marcar a opção correta. 

8. Qual é a sua escolaridade? Ler as opções, marcar a resposta correta e se o entrevistado 
não tiver ensino superior completo, pular para questão 10. 

9. Qual sua área de formação se tiver nível superior completo? Perguntar em que curso é 
formado e anotar. 

10. O(a) Sr(a) fez algum curso de capacitação na área de alimentos? Perguntar e marcar a 
opção correta. 

11. Há quanto tempo o(a) Sr(a) é responsável pela cantina? Fazer a pergunta, anotar a 
resposta e depois transformar em dias. 

12. O Sr(a) também trabalha na cantina? Fazer a pergunta e assinalar a opção correta. Se a 
resposta for “não” pular para a questão 14.  

13. Qual é a sua função na cantina? Ler a pergunta e as opções, marcando a opção correta. 
Escrever, se tiver outra função.  

14. O(a) Sr(a) já trabalhava na área de alimentos antes de ter a cantina? Em outra cantina, 
supermercado, restaurante, lancheria, etc. Fazer a pergunta e assinalar a opção correta. 

15. O(a) Sr(a) já trabalhou em outra cantina antes dessa? Fazer a pergunta e assinalar a 
opção correta. 

16. O(a) Sr(a) conhece a Lei 13.027 de 16 de agosto de 2008 (Lei das cantinas do Estado do 
Rio Grande do Sul)? Ler a pergunta, assinalar a resposta correta, se a resposta for “não”, 
pular para a questão 18. 

17. Na sua opinião, a sua cantina  cumpre esta lei, no que se refere à oferta de frutas, saladas, 
sucos naturais e sanduíches? O Srº(a) considera que estes alimentos são ofertados em maior 
evidência, na cantina? Marcar a resposta correta. 

18. Na sua opinião a sua cantina  cumpre esta lei, no que se refere à restrição de cartazes 
publicitários contendo propaganda de balas, chicletes, salgadinhos industrializados e 
refrigerantes, na cantina? Marcar a resposta correta. 

19. Na sua opinião a sua cantina  cumpre esta lei, no que se refere às condições higiênico 
sanitárias? Se o estabelecimento preza pela higiene, protegendo o alimento.  Marcar a 
resposta correta. 

FUNCIONAMENTO DA CANTINA 

20. Qual o número de funcionários da cantina? Ler a pergunta e anotar a resposta. 

21. Quais os tipos de refeições que são ofertadas aos alunos? Ler a pergunta e as opções, 
marcando a(s) opção(s). 

22. A cantina tem Nutricionista responsável? Saber se a Nutricionista tem vínculo com a 
cantina, não necessariamente estar sempre no local. Ler a pergunta e assinalar a opção 
correta. 

23. A cantina possui alvará sanitário atualizado? Pedir para ver o Alvará e verificar a validade. 
Ler a pergunta e assinalar a opção correta. 

AÇÕES DA CANTINA PARA PROMOÇÃO À ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL 

24. Sua cantina desenvolve ações com os alunos que incentivem alimentação saudável? 
Ações do tipo, o dia sem doce ou refrigerante, por exemplo, ou colocando cartazes ou baners 
com alimentos naturais, teatrinho... Ler a pergunta, assinalar a resposta correta e se a 
resposta for “não”, pular para questão 26. 

25. Quais ações? Ler a pergunta e escrever as ações, segundo o entrevistado. 

26. O(a) Sr(a) coloca na sua cantina materiais educativos (murais, cartazes, banners, quadros, 
etc) sobre alimentação saudável? Ler a pergunta e marcar a opção correta. 

27. O(a) senhor(a) coloca os lanches mais saudáveis expostos na frente dos menos 
saudáveis? Ler a pergunta e marcar a opção correta 

28. Os lanches mais saudáveis são expostos na frente dos menos saudáveis? Somente 
observar rapidamente e marcar a opção correta. 

29. O(a) Sr(a) já retirou um ou mais doces da cantina? Ler a pergunta e marcar a opção 
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correta. 

30. O(a) Sr(a) já tentou retirou frituras da cantina? Ler a pergunta e marcar a opção correta. 

31. O(a) Sr(a) sabe ou já foi informado se a escola possui alunos com alguma destas 
doenças? Ler a pergunta e as opções. Se não tiver nenhum “sim” pular para a questão 33. 

32. A cantina fornece algum lanche especial para alunos com estas doenças? Por exemplo, 
sem açúcar para diabéticos ou sem glúten, etc. Ler a pergunta e marcar a opção correta. 

33. O(a) Sr(a) utiliza algum alimento orgânico na cantina? Ler a pergunta e marcar a opção 
correta. 

INTERFERÊNCIA NA VENDA DE ALIMENTOS NA CANTINA PELA COMUNIDADE 
ESCOLAR 

34. A direção da escola sugere algum tipo de lanche / produto para ser vendido dentro da 
cantina? Ler a pergunta, marcar a alternativa correta e se a resposta for “não” pular para 36. 

35. Qual(is) produtos? Fazer a pergunta e escrever as respostas dadas pelo entrevistado. 

36. A direção da escola restringe algum tipo de lanche / produto para ser vendido dentro da 
cantina? Ler a pergunta, marcar a alternativa correta e se a resposta for “não” pular para 38. 

37. Qual(is) produtos? Fazer a pergunta e escrever as respostas dadas pelo entrevistado. 

38. Os pais sugerem mudanças nos lanches / produtos vendidos dentro da sua cantina? Ler a 
pergunta e se a resposta for sim, escreva a resposta dada pelo entrevistado. 

39. Os alunos sugerem mudanças nos lanches / produtos vendidos dentro da sua cantina? Ler 
a pergunta e se a resposta for sim, escreva a resposta dada pelo entrevistado. 

40. Os professores sugerem mudanças nos lanches / produtos vendidos dentro da sua 
cantina? Ler a pergunta e se a resposta for sim, escreva a resposta dada pelo entrevistado. 

CHECK LIST DE OFERTA E PUBLICICADE DOS ALIMENTOS 
 

Alimentos comercializados: observar se existe a presença dos alimentos, que estão 
agrupados e assinalar “sim” ou “não”. Se tiver outro alimento que não esteja na lista escrever 
em “outros”, dentro de cada grupo correspondente. 
Propaganda: observar se existe a presença de propaganda dos alimentos, que estão 
agrupados e assinalar “sim” ou “não”. Se tiver outro alimento que não esteja na lista 
escrever em “outros”, dentro de cada grupo correspondente. 
 

LISTA DE VERIFICAÇÃO DAS BOAS PRÁTICAS 
 

Questões 5 a 38: observar e marcar a opção correspondente. 

Questões 39 a 43: observar e perguntar ao proprietário (entrevistado). 

Questões 44 a 46: observar e marcar a opção correspondente. 

Questões 47 e 48: observar e perguntar ao proprietário (entrevistado). 

Questões 49 a 55: observar e marcar a opção correspondente. 

Questões 56 a 58: observar e perguntar ao proprietário (entrevistado). 

Questões 59 a 73: observar e marcar a opção correspondente. 

Questão 74: observar e perguntar ao proprietário (entrevistado). 

Questões 75 a 81: observar e marcar a opção correspondente. 

Questões 81 a 91: observar e perguntar ao proprietário (entrevistado). 
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APÊNDICE VII 
QUESTIONÁRIO DE CARACTERIZAÇÃO DA ESCOLA 

 
 

Pesquisador responsável: Rosemeri Carvalho Feijó/UFPel 
Contatos: 91675318 – rcarvalhofeijo@yahoo.com.br 

Esta primeira parte deve ser preenchida pelo entrevistador antes de iniciar a entrevista 

1. Número do questionário nques __ __ __ __ 

2. Entrevistador: nentre __ __ 

3. Data da entrevista __ __/__ __/__ __ __ __ data __ __/__ __/__ __ __ __ 

4. Nome da escola: nmesc __ __ __ __ 

CARACTERIZAÇÃO DA ESCOLA 

5. Tipo de escola   
   (1) pública municipal      (2) pública estadual      (3) pública federal      (4) privada 

 
tipesc __ 

6. Quais são as modalidades de ensino da escola? (LER AS OPÇÕES) 
Educação infantil                                      (1) sim       (2) não 
Ensino fundamental                                 (1) sim       (2) não 
Ensino médio (comum)                            (1) sim       (2) não 
Ensino médio (profissionalizante)           (1) sim       (2) não 
Educação de jovens e adultos (EJA)       (1) sim       (2) não 
Pré-vestibular e/ou PAVE                         (1) sim       (2) não 
Outro:_______________________________________________________________________ 

 
edi__ 
efu__ 
eme__ 
emep__ 
eja__ 
pvp__ 
oume __ 

7. Qual o número total de alunos da escola? nalun __ __ __ __ 

 
COMÉRCIO DE ALIMENTOS NA ESCOLA 

8. Existe cantina na escola?                   (1) sim    (2) não cantina__ 

9. Se existe cantina dentro da escola, qual o tipo de gestão? 
Terceirizada         (1) sim    (2) não    (3) NSA  
Própria escola       (1) sim    (2) não    (3) NSA  

 
gestter __ 
gestes __ 

10. Existe comércio de alimentos realizado pelos alunos dentro da escola?            
(1) sim      (2) não (pule para a questão 12) 

cra__ 
 

11. Quais alimentos são vendidos? _______________________________________________ 
 

ava __ __ 

12. Existe comércio de alimentos realizado pelos professores dentro da escola?            
(1) sim      (2) não (pule para a questão 14) 

crpr__ 

13. Quais alimentos são vendidos? ______________________________________________ 
 

avpr __ __ 

14. Existe comércio de alimentos realizado pelos pais dentro da escola?            
(1) sim      (2) não (pule para a questão 15) 

crpa__ 

15. Quais alimentos são vendidos? ______________________________________________ 
 

avpa __ __ 

16. Existe outro tipo de comércio dentro da escola não mencionado nas questões 
anteriores?   
(1) sim      (2) não 
Se a resposta for sim, qual o  comércio?__________________________________________ 

ocom__ 
qcom __  

 
COMÉRCIO DE ALIMENTOS AO REDOR DA ESCOLA 

17. Existe comércio de alimentos ao redor da escola?   (1) sim        (2) não        (9) IGN 
(se a resposta for “não” ou “IGN”, pule para a questão 21) 

cfesc __ 

18. Quais? 
Ambulantes                 (1) sim      (2) não   (8) NSA     (999) IGN 
Padaria                        (1) sim      (2) não   (8) NSA    (999) IGN 
Bar                               (1) sim      (2) não   (8) NSA    (999) IGN 
Supermercado             (1) sim      (2) não    (8) NSA   (999) IGN 
Restaurante                 (1) sim      (2) não    (8) NSA   (999) IGN 
Outros:________________________________________________________________________ 
 

 
amb__ 
pad__ 
bar__ 
sup__ 
res__ 
ouc __ 

19. A escola permite a entrada de alimentos desse(s) comércio(s)?    (1) sim      (2) não     (8) entralim __ 
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NSA 

20. A escola permite que os alunos saiam durante o período de aula para a compra de 
alimentos desse(s) comércio(s)?              (1) sim     (2) não      (8) NSA 

 
permesc __ 

AÇÕES EDCUCATIVAS 

21. A escola tem algum projeto ou realiza algum trabalho relacionado à alimentação saudável?              
(1) sim     (2) não  (pule para a questão )  

palimsd__ 

22. O trabalho é desenvolvido com os alunos?                              (1) sim     (2) não   (8) NSA 
 

asa__ 

23. O trabalho é desenvolvido com os professores?                     (1) sim     (2) não    (8) NSA 
 

aspr__ 

24. O trabalho é desenvolvido com os pais?                                  (1) sim     (2) não   (8) NSA 
 

aspa__ 

25. Em qual(is) disciplina(s) o projeto ou trabalho é desenvolvido? 
 

qdsc _ 

26. A escola interfere de alguma forma no comércio de alimentos da cantina? (1) sim   (2) não   (8) 
NSA 

eic__ 

OBRIGADA PELA SUA PARTICIPAÇÃO! 
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APÊNDICE VIII 
QUESTIONÁRIO DE CARACTERIZAÇÃO DA CANTINA 

 
 

Pesquisador responsável: Rosemeri Carvalho Feijó/UFPel 
Contatos: 91675318 – rcarvalhofeijo@yahoo.com.br 

  Esta primeira parte deve ser preenchida pelo entrevistador antes de iniciar a entrevista 

1. Número do questionário nques __ __ __ __ 

2. Entrevistador nentre __ __ 

3. Data da entrevista __ __/__ __/__ __ __ __ data __ __/__ __/__ __ __ __ 

4. Nome da escola nmesc __ __ __ __ 

CARACTERÍSTICAS SÓCIO-DEMORÁFICAS 

5. Qual é o seu nome completo?________________________________________________________________ 

6. Sexo:                                      (1) masculino     (2) feminino    (OBSERVAR) sexou __ 

7. Qual é a sua idade? _____anos idadeu __ __ 

8. Qual é a sua escolaridade? (LER AS OPÇÕES) 
(1) analfabeto                                                      (pular para a questão 10) 
(2) fundamental incompleto                              (pular para a questão 10) 
(3) fundamental completo                                 (pular para a questão 10) 
(4) ensino médio incompleto                            (pular para a questão 10) 
(5) ensino médio completo                               (pular para a questão 10) 
(6) ensino superior incompleto                        (pular para a questão 10) 
(7) ensino superior completo 

 
escola __ 

9. Qual sua área de formação se tiver nível superior completo?                                              (88) NSA nives __ __ 

10. O(a) Sr(a) já fez algum curso de capacitação na área de alimentos?    (1) sim    (2) não capalim__ 

11. Há quanto tempo o(a) Sr(a) é responsável pela cantina? tcant__ __ 
__ __ __ 

12. O Sr(a) também trabalha na cantina?          
(1) sim     
(2) não. Pule para a questão 20 

tbcant __ 

13. Qual é a sua função na cantina?  (LER OPÇÕES) 
 Administrador       (1) sim      (2) não       (8) NSA 
 Atendente              (1) sim      (2) não       (8) NSA 
Manipulador           (1) sim      (2) não       (8) NSA 
Outra função: ______________________________________________________________________ 

 
adm__ 
aten__ 
man__ 
oufu__ 

14. O(a) Sr(a) já trabalhava na área de alimentos antes de ter a cantina?    (1)sim    (2)não trabalim__ 

15. O(a) Sr(a) já trabalhou em outra cantina antes dessa?   (1) sim     (2) não atbcant__ 

16. O(a) Sr(a) conhece a Lei 13.027 de 16 de agosto de 2008 (Lei das cantinas do Estado do Rio 
Grande do Sul)?    (1) sim     (2) não    (pule para a questão 20) 

leic__ 

17. Na sua opinião, a sua cantina  cumpre esta lei, no que se refere à oferta de frutas, saladas, 
sucos naturais e sanduíches? (1) sim     (2) não      (3) não sei 

cumleia__ 

18. Na sua opinião a sua cantina  cumpre esta lei, no que se refere à restrição de cartazes 
publicitários contendo propaganda de balas, chicletes, salgadinhos industrializados e 
refrigerantes, na cantina?       (1) sim      (2) não     (3)  não sei   

cumleic__ 

19. Na sua opinião, a sua cantina  cumpre esta lei, no que se refere às condições higiênico-
sanitárias?      (1) sim      (2) não       (3) não sei   

cumleih__ 

FUNCIONAMENTO DA CANTINA 

20. Qual o número de funcionários da cantina? nfun__ 

21. Quais os tipos de refeições que são ofertadas aos alunos?    (LER OPÇÕES)                                                               
Lanches                     (1) sim      (2) não  
Almoço                      (1) sim      (2) não 
Janta                          (1) sim      (2) não 
Outros: 

 
lan__ 
alm__ 
jan__ 
ouref__ 

22. A cantina tem Nutricionista responsável?         (1) sim     (2) não nutri__ 

23. A cantina tem alvará sanitário atualizado?       (1) sim     (2) não alva__ 

AÇÕES DA CANTINA PARA PROMOÇÃO À ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL 
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24. Sua cantina desenvolve ações com os alunos que incentivem alimentação saudável?                       
(1) sim     (2) não    (se não pule para a questão 26) 

alims__ 

25. Quais ações?  
 

qalims __ __ 
 

26. O(a) Sr(a) coloca na sua cantina materiais educativos (murais, cartazes, banners, quadros,etc) 
sobre alimentação saudável?    (1) sim    (2) não 

med__ 

27. O(a) senhor(a) coloca os lanches mais saudáveis expostos na frente dos menos saudáveis?            
(1) sim    (2) não    (8) NSA  

slanc__ 

28. Os lanches mais saudáveis são expostos na frente dos menos saudáveis?  NÃO PERGUNTAR, 
SÓ OBSERVAR           (1) sim    (2) não 

dlanc___ 

29. O(a) Sr(a) já retirou algum doce da cantina?     (1) sim    (2) não   lra__ 

30. O(a) Sr(a) já retirou algum tipo de fritura da cantina?    (1) sim    (2) não lrg__ 

31. O(a) Sr(a) sabe ou já foi informado se a escola tem alunos com alguma destas doenças?  (LER 
OPÇÕES SE A RESPOSTA FOR “NÃO” OU “IGN” PULAR PARA A QUESTÃO 32)  
Diabetes                                        (1) sim        (2) não        (3) não sabe                       
Doença celíaca                             (1) sim        (2) não        (3) não sabe      
Fenilcetonúria                              (1) sim        (2) não         (3) não sabe                    
Intolerância à lactose                  (1) sim        (2) não         (3) não sabe  
Alergias (leite, soja, outros)       (1) sim        (2) não         (3) não sabe 
 Hipertensão                                 (1) sim        (2) não         (3) não sabe   
 

 
 
diab__ 
doc__ 
fen__ 
int__ 
alr__ 
has__ 

32. A cantina fornece algum lanche especial para alunos com estas doenças? (1)sim    (2) não     
(8) NSA 

esplanc__ 

33. O(a) Sr(a) utiliza algum alimento orgânico na cantina?                          (1) sim    (2) não alimorg__ 

INTERFERÊNCIA NA VENDA DE ALIMENTOS NA CANTINA PELA COMUNIDADE ESCOLAR 

34. A direção da escola sugere algum tipo de lanche / produto para ser vendido dentro da 
cantina?        (1) sim     (2) não (pule para a questão 36) 

suglanc__ 

35. Qual(is) produtos?  
 

qpro __ __ 

36. A direção da escola restringe algum tipo de lanche / produto para ser vendido dentro da 
cantina?    (1) sim     (2) não (pule para a questão 47) 

reslanc__ 

37. Qual(is) produtos?  
 

rqpro  __  

38. Os pais sugerem mudanças nos lanches / produtos vendidos dentro da sua cantina?     
(1) sim Quais?________________________________________________________________ 
(2) não 

 
pmud__ 
qpmud __ 

39. Os alunos sugerem mudanças nos lanches / produtos vendidos dentro da sua cantina?     
(1) sim Quais?________________________________________________________________ 
(2) não 

amud__ 
qamud __ 

40. Os professores sugerem mudanças nos lanches / produtos vendidos dentro da sua cantina?     
(1) sim Quais?________________________________________________________________ 
(2) não 

prmud__ 
qprmud __ 

OBRIGADA PELA SUA PARTICIPAÇÃO! 
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APÊNDICE IX 
CHECK LIST DE OFERTA E PUBLICICADE DOS ALIMENTOS 

 
 

Pesquisador responsável: Rosemeri Carvalho Feijó/UFPel 
Contatos: 91675318 – rcarvalhofeijo@yahoo.com.br 

  Esta primeira parte deve ser preenchida pelo entrevistador antes de iniciar a entrevista 

1. Número do  check list nques __ __ __ __ 

2. Entrevistador nentre __ __ 

3. Data da entrevista __ __/__ __/__ __ __ __ data __ __/__ __/__ __ __ __ 

4. Nome da escola nmesc __ __ __ __  

Alimentos comercializados Propaganda 

BISCOITOS/BOLACHA 

1- Doce sem recheio                (1) sim  (2) não 
2- Doce recheado                     (1) sim  (2) não 
3- Salgado sem recheio            (1) sim  (2) não                                                                                                
4- Salgado recheado                (1) sim  (2) não 
5- Salgada integral                    (1) sim  (2) não 
6- Outros 

bdsr__ 
bdr __ 
ssr __ 
ser__ 
sai__ 
oub__ 
 

1- Doce sem recheio              (1) sim  (2) não 
2- Doce recheado                   (1) sim  (2) não 
3- Salgado sem recheio          (1) sim  (2) não                                                                                                
4- Salgado recheado               (1) sim  (2) não 
5- Salgada integral                  (1) sim  (2) não 
6-Outros:___________________________ 

pbdsr__ 
pbdr __ 
pssr __ 
pser__ 
psai__ 
poub__ 
 

BOLOS 

1- Bolo caseiro                         (1) sim  (2) não 
2- Bolo (mistura pré pronta)      (1) sim  (2) não 
3- Bolo pronto (tipo Ana Mª ®)  (1) sim  (2) não 
4 Cup Cacke                             (1) sim  (2) não 
5- Outros: __________________________ 

bol__ 
bolm__ 
bolp__ 
cuc__ 
oubo__ 

1- Bolo caseiro                        (1) sim  (2) não 
2- Bolo (mistura)                     (1) sim  (2) não 
3- Bolo pronto (tipo Ana Mª®) (1) sim  (2) não 
4 Cup Cacke                           (1) sim  (2) não 
5- Outros: __________________________ 

pbol__ 
pbolm__ 
pbolp__ 
pcuc__ 
poubo__ 

CEREAIS 

1- Barra de cereal                   (1) sim  (2) não 
2- Barra de cereal light          (1) sim  (2) não 
3- Barra  de cereal com chocolate                  (1) 
sim  (2) não 
4- Barra  cereal com choc light/diet)                       
(1) sim  (2) não 
5- Granola                              (1)sim  (2)não 
6- Outros: __________________________ 

bac__ 
bacl__ 
bcc__ 
 
bccl__ 
 
gan__ 
ouce__ 

1- Barra de cereal                       (1) sim  (2) não 
2- Barra de cereal light                (1) sim (2) não 
3- Barra  de cereal com chocolate                     
(1) sim  (2) não 
4- Barra  cereal com choc light/diet 
(1) sim  (2)não 
5- Granola                                   (1) sim  (2) não 
6- Outros: __________________________ 

pbac__ 
pbacl__ 
pbcc__ 
 
pbccl__ 
 
pgan__ 
pouce__ 

DOCES 

1- Brigadeiro/branquinho          (1) sim  (2) não 
2- Quindim                                (1) sim  (2) não 
3- Doces tradicionais  Pelotas   (1) sim  (2) não 
4- Rapadura de leite /amendoim    (1) sim  (2) 
não 
5- Cocada                                 (1) sim  (2) não 
6- Outros: __________________________ 

brig __ 
quin__ 
dct __ 
rap__ 
coc __ 
oudo__ 

1- Brigadeiro/branquinho        (1) sim  (2) não 
2- Quindim                              (1) sim  (2) não 
3- Doces tradicionais de Pelotas (1) sim  (2) não 
4- Rapadura de leite /amendoim  (1)sim  (2) não 
5- Cocada                              (1) sim  (2) não 
6- Outros: __________________________ 

pbrig __ 
pquin __ 
pdct __ 
prap __ 
pcoc __ 
poudo__ 

GULOSEIMAS 

1- Balas                                     (1) sim  (2) não 
2- Chocolates                           (1) sim  (2) não 
3- Chocolate meio amargo        (1) sim  (2) não 
4- Chicletes                                (1) sim  (2) não 
5- Pirulitos                                  (1) sim  (2) não 
6- Pipocas                                  (1) sim  (2) não 
7- Outros: _________________________ 
 

 bal__ 
 cho__ 
 cma__ 
chi__ 
 pir__ 
 pip__ 
ougu__ 

1- Balas                                    (1) sim  (2) não 
2- Chocolates                           (1) sim  (2) não 
3- Chocolate meio amargo       (1) sim  (2) não 
4- Chicletes                               (1)sim  (2) não 
5- Pirulitos                                 (1)sim  (2) não 
6- Pipocas                                 (1)sim  (2) não 
7- Outros: _________________________ 
 

pbal__ 
pcho__ 
pcma__ 
pchi__ 
ppir__ 
ppip__ 
pougu__ 

BEBIDAS 

1-Água com gás                         (1) sim  (2) não 
2- Água sem gás                        (1) sim  (2) não 
3- Café preto                              (1) sim  (2) não 
3- Chá em lata                           (1) sim  (2) não 

 acg__ 
 asg__ 
 caf__ 
 cha__ 

1-Água com gás                      (1) sim  (2) não 
2- Água sem gás                     (1) sim  (2) não 
3- Café preto                           (1) sim  (2) não 
3- Chá em lata                         (1) sim  (2) não 

 pacg__ 
 pasg__ 
 pcaf__ 
 pcha__ 
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4- Energético                             (1) sim  (2) não 
5- Refrigerante                           (1) sim  (2) não 
6- Refrigerante light/diet           (1) sim  (2) não 
5- Suco de fruta caixa/lata        (1) sim  (2) não 
6- Suco fruta caixa/lata light (1) sim  (2)não 
7- Suco de fruta natural              (1) sim  (2) não 
 Outros: _________________________ 
 

enr__ 
ref__ 
refl__ 
suc__ 
sucl__ 
sucn__ 
oube__ 

4- Energético                           (1) sim  (2) não 
5- Refrigerante                        (1) sim  (2) não 
6- Refrigerante light/diet              (1) sim  (2) não 
5- Suco de fruta caixa/lata           (1)sim  (2) não 
6- Suco de fruta caixa/lata light  (1) sim  (2) não 
7- Suco de fruta natural              (1) sim  (2) não 
 Outros: ________________________ 

penr__ 
pref__ 
prefl__ 
psuc__ 
psucl__ 
psucn__ 
poube__ 

1- Achocolatado                      (1) sim  (2) não 
2- Achocolatado light              (1) sim  (2) não 
3- Bebida láctea                      (1) sim  (2) não 
4- Bebida láctea light               (1) sim  (2) não 
5- Chocolate quente                 (1) sim  (2) não 
6- Capuccino/mocaccino/café com leite                   
(1) sim (2) não 
7- Iogurte                                   (1) sim  (2) não 
8- Iogurte light                            (1) sim  (2) não 
9- Vitamina de frutas                  (1) sim  (2) não 
10- Outros: ________________________ 
 

 ach__ 
 achl__ 
bel__ 
bell__ 
chq__ 
cap__ 
 
iog__ 
iogl__ 
vit__ 
oulei__ 

1- Achocolatado                    (1) sim  (2) não 
2- Achocolatado light             (1) sim  (2) não 
3- Bebida láctea                    (1) sim  (2) não 
4- Bebida láctea light             (1) sim  (2) não 
5- Chocolate quente               (1) sim  (2) não 
6- Capuccino/mocaccino/café com leite                
(1) sim  (2) não 
7- Iogurte                                  (1) sim  (2) não 
8- Iogurte light                           (1) sim  (2) não 
9- Vitamina de frutas                 (1) sim  (2) não 
10- Outros: ________________________ 
 

 pach__ 
 pachl__ 
pbel__ 
pbell__  
pchq__ 
pcap__ 
 
piog__ 
piogl__ 
pvit__ 
poulei__ 

SALGADINHOS / SIMILARES 

1- Amendoim salgado                (1) sim  (2) não 
2- Salgadinhos em pacote (tipo Elma Chips ®)                            
(1) sim  (2) não 
3- Salgadinhos fritos industrializados                              
(1) sim  (2) não 
4- Biscoitinhos ou bolachinhas salgadas              
(1) sim  (2) não 
5- Outros: ________________________ 
 

ams __ 
chi __ 
 
sal __ 
 
bis__ 
 
ousal__ 

1- Amendoim salgado                 (1) sim  (2) não 
2- Salgadinhos em pacote (tipo Elma Chips ®)                            
(1) sim  (2) não 
3- Salgadinhos fritos industrializados                              
(1) sim  (2) não 
4- Biscoitinhos ou bolachinhas salgadas         
(1) sim  (2) não 
5- Outros: ________________________ 
 

pams __ 
pchi __ 
 
psal __ 
 
pbis__ 
 
pousal__ 

LANCHES 

1- Cachorro quente                   (1) sim  (2) não 
2- Xis burguer / baurú               (1) sim  (2) não 
3- Crepes                                  (1) sim  (2) não 
4- Pizza                                     (1) sim  (2) não 
5- Sanduíche presunto/queijo   (1) sim  (2) não 
6- Sanduíche presunto, queijo e salada              
(1) sim  (2 )não 
7- Sanduíche de frango            (1) sim  (2) não 
8- Sanduíche vegetariano         (1) sim  (2) não 
9- Sanduíche de salame           (1) sim  (2) não 
10- Outros: ________________________ 
 

 cch__ 
 xis__ 
 cre__ 
 piz__ 
spq__ 
san__ 
 
saf__ 
sav__ 
sas__ 
osan__ 

1- Cachorro quente                     (1) sim  (2) não 
2- Xis burguer / baurú                 (1) sim  (2) não 
3- Crepes                                    (1) sim  (2) não 
4- Pizza                                       (1) sim  (2) não 
5- Sanduíche presunto e queijo  (1) sim  (2) não 
6- Sanduíche presunto, queijo e salada              
(1) sim  (2) não 
7- Sanduíche de frango              (1) sim  (2) não 
8- Sanduíche vegetariano          (1) sim  (2) não 
9- Sanduíche de salame             (1) sim  (2) não 
10- Outros: ________________________ 
 

 pcch__ 
 pxis__ 
 pcre__ 
 ppiz__ 
pspq__ 
psan__ 
 
psaf__ 
psav__ 
psas__ 
posan__ 

FRUTAS E PREPARAÇÕES 

1- Frutas in natura                      (1)sim  (2) não 
2- Salada de frutas                    (1) sim  (2) não 
3- Frutas secas                         (1) sim  (2) não 
4- Outros: ________________________ 

 fru__ 
 sal __ 
 frus__ 
oufru__ 

1- Frutas in natura                     (1) sim  (2) não 
2- Salada de frutas                    (1) sim  (2) não 
3- Frutas secas                          (1) sim  (2) não 
4- Outros: ________________________ 

 pfru__ 
 psal __ 
 pfrus__ 
poufru__ 

SOBREMESAS 

1- Gelatina                                  (1) sim (2) não 
2- Picolé de frutas                       (1)sim  (2)não 
3- Picolé cremoso                       (1) sim (2)não 
4- Sorvetes                                 (1) sim (2) não    
5- Pudim de leite condensado    (1)sim  (2) não 
6- Flan/pudim industrializado  (1) sim  (2) não 
7- Sacolé / geladinho               (1) sim  (2) não 
8- Outros: ________________________ 

gel __ 
picf__ 
picc__ 
sor__ 
pud__ 
fla__ 
sag__ 
ousob__ 

1- Gelatina                                 (1) sim  (2) não 
2- Picolé de frutas                      (1) sim  (2) não 
3- Picolé cremoso                      (1) sim  (2) não 
4- Sorvetes                                 (1) sim  (2) não    
5- Pudim de leite condensado    (1) sim  (2) não 
6- Flan ou pudim industrializado (1) sim  (2) não 
7- Sacolé / geladinho                  (1) sim  (2) não 
8- Outros: ________________________ 

pgel __ 
ppicf__ 
ppicc__ 
psor__ 
ppud__ 
pfla__ 
psag__ 
pousob__ 

SALGADOS 

1- Croissant                              (1) sim  (2) não  cro__ 1- Croissant                     (1) sim  (2) não pcro__ 
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2- Esfiha                                    (1) sim  (2) não 
3- Enroladinho de salsicha assado                                                                                                    
(1) sim   (2) não 
4- Pão de queijo                      (1) sim  (2) não 
5- Empadas / pastel de forno  (1) sim  (2 )não 
6- Outros: ________________________ 

esf__ 
esa__ 
 
pqu__ 
emp__ 
ousal__ 

2- Esfiha                           (1) sim  (2) não 
3- Enroladinho de salsicha assado                   
(1) sim  (2) não 
4- Pão de queijo              (1) sim  (2) não 
5- Empadas / pastel de forno   (1) sim  (2) não 
6- Outros: ________________________ 

pesf__ 
pesa__ 
 
ppqu__ 
pemp__ 
pousal__ 
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APÊNDICE X 
LISTA DE VERIFICAÇÃO DAS BOAS PRÁTICAS 

 
 

Pesquisador responsável: Rosemeri Carvalho Feijó/UFPel 
Contatos: 91675318 – rcarvalhofeijo@yahoo.com.br 

  Esta primeira parte deve ser preenchida pelo entrevistador antes de iniciar a observação 

1. Número do questionário nques __ __ __ __ 

2. Entrevistador nentre __ __ 

3. Data da entrevista __ __/__ __/__ __ __ __ data __ __/__ __/__ __ __ __ 

4. Nome da escola 

EDIFICAÇÃO, INSTALAÇÕES, EQUIPAMENTOS, MÓVEIS E UTENSÍLIOS 

5. Edificação e instalação projetadas de forma a possibilitar o fluxo ordenado e sem cruzamentos em todas as 
etapas de preparação de alimentos. 
(1) sim      (2) não      (8) NSA 

 
eif__ 

6. Acesso às instalações independente, não comum a outros usos. 
(1) sim      (2) não      (8) NSA 

aii__ 

7. Dimensionamento da edificação e das instalações compatível com todas as operações. 
(1) sim      (2) não      (8) NSA 

dic__  

8. Existência de separação entre as diferentes atividades por meios físicos ou por outros meios eficazes de 
forma a evitar a contaminação cruzada. 
(1) sim      (2) não      (8) NSA 

sea__ 

9. Piso de material de fácil higienização (liso, impermeável e lavável) e em adequado estado de conservação. 
(1) sim      (2) não      (8) NSA 

map__ 

10. Teto de acabamento liso, impermeável de fácil higienização e adequado estado de conservação. 
(1) sim      (2) não      (8) NSA 

mat__ 

11. Portas da área de preparação e armazenamento dotadas de fechamento automático e barreiras 
adequadas para impedir a entrada de vetores e outros animais. 
(1) sim      (2) não      (8) NSA 

por__ 

12. Janelas de superfície lisa, de fácil higienização, ajustadas aos batentes com telas milimetradas removíveis 
para limpeza e adequado estado de conservação. 
(1) sim      (2) não      (8) NSA 

jan__ 

13. Instalações dotadas de abastecimento de água potável corrente possuindo conexões com rede de esgoto 
e/ou fossa séptica. 
(1) sim      (2) não      (8) NSA 

apo__ 

14. Caixas de gordura e de esgoto compatíveis ao volume de resíduos, localizadas fora da área de 
preparação e armazenamento de alimentos. 
(1) sim      (2) não      (8) NSA 

cxg__ 

15. Ralos, quando presentes, sifonados e as grelhas com dispositivo que permitam fechamento. 
(1) sim      (2) não      (8) NSA 

ral__ 

16. Área interna do estabelecimento livre de objetos em desuso e da presença de animais. 
(1) sim      (2) não      (8) NSA 

aio__ 

17. Área externa do estabelecimento livre de objetos em desuso e da presença de animais. 
(1) sim      (2) não      (8) NSA 

aeo__ 

18. Iluminação da área de preparação dos alimentos proporciona a visualização adequada de forma que as 
atividades sejam realizadas sem comprometer a higiene e as características sensoriais dos alimentos. 
(1) sim      (2) não      (8) NSA 

iap__ 

19. Luminárias localizadas na área de preparação dos alimentos apropriadas e protegidas contra explosão e 
quedas acidentais. 
(1) sim      (2) não      (8) NSA 

lum__ 

20. Instalações elétricas embutidas ou protegidas em tubulações externas de tal forma a permitir a 
higienização dos ambientes. 
(1) sim      (2) não      (8) NSA 

ine__ 

21. Ventilação e circulação de ar capazes de garantir o ambiente livre de fungos, fumaça, dentre outros, que 
possam comprometer a qualidade dos alimentos. 

vet__ 
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(1) sim      (2) não      (8) NSA 

22. A área de preparação do alimento dotada de coifa com sistema de exaustão interna  com elementos 
filtrantes ou sistema de coifa eletrostática. 
(1) sim      (2) não      (8) NSA 

coif__ 

23. Instalações sanitárias e os vestiários sem comunicação direta com a área de preparação, armazenamento 
de alimentos ou refeitório. 
(1) sim      (2) não      (8) NSA 

svsc__ 

24. Instalações sanitárias e os vestiários mantidos organizados em adequado estado de conservação. 
(1) sim      (2) não      (8) NSA 

svor__ 

25. Instalações sanitárias dotadas de lavatórios e supridas de produtos destinados à higiene pessoal: papel 
higiênico, sabonete líquido inodoro e produto anti-séptico antiséptica, papel toalha ou outro sistema higiênico 
e seguro para secagem de mãos. 
(1) sim      (2) não      (8) NSA 

spsp__ 

26. Coletores de lixo, nas instalações sanitárias dotados de tampa e acionados sem contato manual. 
(1) sim      (2) não      (8) NSA 

lixs__ 

27. Lavatórios exclusivo para higiene das mãos nas áreas de manipulação em posição estratégicas em 
relação ao fluxo de preparo dos alimentos e em número suficiente, com sabonete líquido inodoro anti-séptico 
ou sabonete líquido inodoro e produto anti-séptico, toalhas de papel não reciclado, ou outro sistema higiênico 
e seguro de secagem das mãos e coletor de papel, acionado sem contato manual. 
(1) sim      (2) não      (8) NSA 

lavc__ 

28. Equipamentos, móveis e utensílios que entram em contato com alimentos de materiais que não 
transmitam substâncias tóxicas, odores e sabores aos alimentos. 
(1) sim      (2) não      (8) NSA 

mem__ 

29. Superfícies em contato com alimentos, lisas, íntegras, impermeáveis, resistentes à corrosão, de fácil 
higienização e de material não contaminante. 
(1) sim      (2) não      (8) NSA 

sca__ 

HIGIENIZAÇÃO DE INSTALAÇÕES, EQUIPAMENTOS, MÓVEIS E UTENSÍLIOS 
30. Operações de higienização das instalações realizadas com freqüência que garanta a manutenção das 
condições higiênico-sanitárias. 
(1) sim      (2) não      (8) NSA 

hii__ 

31. Área de preparação do alimento higienizada quantas vezes forem necessárias e imediatamente após o 
término do trabalho. 
(1) sim      (2) não      (8) NSA 

hap__ 

32. Ausência de substâncias odorizantes e ou desodorantes quaisquer das suas formas utilizadas nas áreas 
de preparação ou armazenamento de alimentos. 
(1) sim      (2) não      (8) NSA 

sod__ 

33. Utilização de produtos saneantes regularizados pelo Ministério da Saúde. 
(1) sim      (2) não      (8) NSA 

pms__ 

34. Produtos saneantes identificados e guardados em local reservado para essa atividade. 
(1) sim      (2) não      (8) NSA 

pla__ 

35. Utensílios, equipamentos e materiais utilizados na higienização, próprios para a atividade, conservados 
limpos, em número suficiente e guardados em local reservado para essa atividade. 
(1) sim      (2) não      (8) NSA 

utl__ 

36. Funcionários responsáveis pela atividade de higienização das instalações sanitárias, utilizam uniforme 
apropriados e diferenciados daqueles utilizados na manipulação de alimentos. 
(1) sim      (2) não      (8) NSA 

lun__ 

CONTROLE DE PRAGAS 

37. Edificação, as instalações, os equipamentos, os móveis e os utensílios livres de vetores e pragas urbanas. 
(1) sim      (2) não      (8) NSA 

pru__ 

38. Existência de ações eficazes e contínuas de prevenção de controle de vetores e pragas urbanas, com o 
objetivo de impedir a atração, o abrigo, o acesso e ou proliferação dos mesmos. 
(1) sim      (2) não      (8) NSA 

app__ 

39. Controle químico realizado por empresa especializada, conforme legislação específica. 
(1) sim      (2) não      (8) NSA 

cqui__ 

40. Existência de registros que comprovam a manutenção do controle de vetores e pragas urbanas. 
(1) sim      (2) não      (8) NSA 

rmp__ 

ABASTECIMENTO DE ÁGUA 

41. Utilização de água potável para manipulação de alimentos. 
(1) sim      (2) não      (8) NSA 

apom__ 
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42. Reservatório de água higienizado em intervalo máximo de 6 meses. 
(1) sim      (2) não      (8) NSA 

lres__ 

43. Existência de registros que comprovem a manutenção das operações de higienização do reservatório de 
água. 
(1) sim      (2) não      (8) NSA 

rlre__ 

MANEJO DOS RESÍDUOS 

44. Recipientes para coleta de resíduos no interior do estabelecimento de fácil higienização e transporte, 
devidamente identificados íntegros e em número suficiente. 
(1) sim      (2) não      (8) NSA 

lix__ 

45. Coletores de resíduos das áreas de preparação e armazenamento dotados de tampas acionados sem 
contato manual. 
(1) sim      (2) não      (8) NSA 

lixt__ 

46. Resíduos freqüentemente coletados e estocados em local fechado e isolado da área de processamento e 
armazenamento, evitando focos de contaminação e atração de vetores e pragas. 
(1) sim      (2) não      (8) NSA 

lres__ 

MANIPULADORES 

47. Controle de saúde dos manipuladores realizado de acordo com legislação específica e mantidos 
registrados. 
(1) sim      (2) não      (8) NSA 

sman__ 

48. Manipuladores realizam exames admissionais e periódicos de acordo com legislação específica. 
(1) sim      (2) não      (8) NSA 

eman__ 

49. Manipuladores não apresentam lesões e ou sintomas que possam comprometer a qualidade higiênico-
sanitária dos alimentos. 
(1) sim      (2) não      (8) NSA 

lman__ 

50. Uniforme de trabalho de cor clara, limpo, em adequado estado de conservação, completo (proteção para 
cabelos, jaleco com mangas, calças compridas, calçados fechados), exclusivo à atividade de manipulação de 
alimentos. 
(1) sim      (2) não      (8) NSA 

uman__ 

51. Manipuladores dotados de boa apresentação, asseio corporal, mãos limpas, unhas curtas, sem esmalte, 
sem adornos, barbeados e cabelos protegidos. 
(1) sim      (2) não      (8) NSA 

bman__ 

52. Manipuladores adotam o hábito de não fumar, falar, assobiar, espirrar, tossir, comer, manipular dinheiro 
ou praticar outros atos que possam contaminar o alimento. 
(1) sim      (2) não      (8) NSA 

hman__ 

53. Manipuladores lavam cuidadosamente as mãos antes da manipulação de alimentos, principalmente após 
qualquer interrupção e depois do uso de sanitários. 
(1) sim      (2) não      (8) NSA 

hman 

54. Existência de cartazes de orientação aos manipuladores sobre a correta lavagem das mãos e demais 
hábitos de higiene, afixados em locais apropriados. 
(1) sim      (2) não      (8) NSA 

cclm__ 

55. Roupas e objetos pessoais guardados em local específico e reservados para esse fim. 
(1) sim      (2) não      (8) NSA 

rol__ 

56. Manipuladores supervisionados capacitados periodicamente em higiene pessoal, manipulação de 
alimentos e em doenças transmitidas por alimentos. 
(1) sim      (2) não      (8) NSA 

chm__ 

57. Capacitações comprovadas mediante documentação (semestral). 
(1) sim      (2) não      (8) NSA 

capd__ 

58. Visitantes cumprem os requisitos de higiene e saúde estabelecidos para manipuladores. 
(1) sim      (2) não      (8) NSA 

vis__ 

MATÉRIA-PRIMA, INGREDIENTES E EMBALAGENS 

59. Matérias-primas, ingredientes e embalagens armazenados em local limpo e organizados de forma a 
garantir proteção contra contaminantes. 
(1) sim      (2) não      (8) NSA 

matl__ 

60. Matérias-primas, ingredientes e embalagens armazenados sobre paletes, estrados e/ou prateleiras, 
respeitando os espaços mínimos para adequada ventilação e higienização. 
(1) sim      (2) não      (8) NSA 

mate__ 

PREPARAÇÃO DO ALIMENTO 

61. Matérias-primas, ingredientes e embalagens utilizados para preparação do alimento em condições 
higiênico-sanitárias, adequados e em conformidade com a legislação específica. 

mie__ 
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(1) sim      (2) não      (8) NSA 

62. Existência de adoção de medidas a fim de minimizar o risco de contaminação cruzada. 
(1) sim      (2) não      (8) NSA 

cotc__ 

63. Produtos perecíveis expostos à temperatura ambiente pelo tempo mínimo necessário para a preparação 
do alimento (máximo 30 minutos). 
(1) sim      (2) não      (8) NSA 

perc__ 

64. Alimentos não utilizados na totalidade acondicionados e identificados de acordo com a rotulagem. 
(1) sim      (2) não      (8) NSA 

rot__ 

65. Tratamento térmico garante a temperatura de no mínino 70° em todas as partes do alimento. 
(1) sim      (2) não      (8) NSA 

temp__ 

66. Óleos e gorduras substituídos quando houver alteração evidente das características físico-químicas ou 
sensoriais (fumaça, espuma, aroma e sabor). 
(1) sim      (2) não      (8) NSA 

ogor__ 

67. Descongelamento efetuado em condições de refrigeração à temperatura inferior a 5°. 
(1) sim      (2) não      (8) NSA 

desc__ 

68. Alimentos preparados conservados a quente submetidos à temperatura superior a 60°, por no máximo 6 
horas. 
(1) sim      (2) não      (8) NSA 

atem__ 

69. Existência de registro da temperatura da conservação a quente. 
(1) sim      (2) não      (8) NSA 

rteq__ 

70. Produto após resfriamento conservado a temperatura inferior a 5°C ou congelado a temperatura igual ou 
inferior a –18°C. 
(1) sim      (2) não      (8) NSA 

tepf__ 

71. Alimentos preparados embalados e identificados quando armazenados sob refrigeração ou congelamento. 
(1) sim      (2) não      (8) NSA 

aer__ 

72. Adoção de medidas de controle para os alimentos hortifrutigranjeiros que garantam que a limpeza e, 
quando necessário, a desinfecção não constituam fonte de contaminação do alimento. 
(1) sim      (2) não      (8) NSA 

horh__ 

73. Ovos utilizados obedecendo aos seguintes critérios: 
a-  Utilização de ovos limpos, íntegros e com registro no órgão competente; 
(1) sim      (2) não      (8) NSA 
b-  Dentro do prazo de validade, com conservação e armazenamento que não propicie contaminação cruzada 
e seguindo as indicações da rotulagem; 
(1) sim      (2) não      (8) NSA 
c-  Ovos lavados com água potável corrente, imediatamente antes do uso, quando apresentam sujidades 
visíveis; 
(1) sim      (2) não      (8) NSA 
d-  Não são preparados e expostos ao consumo alimentos com ovos crús, como maionese caseira, mousse, 
merengue, entre outros; 
(1) sim      (2) não      (8) NSA 
e-  Alimentos preparados somente com ovos pasteurizados, desidratados ou tratados termicamente, 
assegurando sua inocuidade; 
(1) sim      (2) não      (8) NSA 
f- Ovos submetidos à cocção ou fritura apresentam toda a gema dura; 
(1) sim      (2) não      (8) NSA 
g- Não são reutilizadas embalagens dos ovos para outros fins. 
(1) sim      (2) não      (8) NSA 

 
oreg__ 
 
oval__ 
 
 
ohig__ 
 
 
ocru__ 
 
 
opdt__ 
 
 
ocf__ 
 
oem__ 
 

74. Guarda de amostras (100g/100mL) de todos os alimentos preparados, incluindo bebidas (100mL), em 
embalagens apropriadas para alimentos, de primeiro uso, identificadas com no mínimo a denominação e data 
da preparação, armazenadas por 72 horas sob refrigeração, em temperatura inferior a 5º C. 
(1) sim      (2) não      (8) NSA 

amg__ 

EXPOSIÇÃO AO CONSUMO DO ALIMENTO PREPARADO 

75. Área de exposição do alimento preparado e de consumação ou refeitório mantida organizada e em 
adequadas condições higiênico-sanitárias. 
(1) sim      (2) não      (8) NSA 

ref__ 

76. Manipuladores adotam procedimentos que minimizem o risco de contaminação dos alimentos preparados 
por meio de anti-sepsia das mãos e pelo uso de luvas descartáveis. 
(1) sim      (2) não      (8) NSA 

pman__ 

77. Equipamentos de calor e frio necessários à exposição ou distribuição de alimentos com temperaturas ecf__ 
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controladas, devidamente dimensionados e em adequado estado de higiene, conservação e funcionamento. 
(1) sim      (2) não      (8) NSA 

78. Existência de registro da temperatura do equipamento de exposição ou distribuição de alimentos 
preparados. 
(1) sim      (2) não      (8) NSA 

ert__ 

79. Utensílios utilizados na consumação do alimento, tais como pratos, copos, talheres devidamente 
higienizados e armazenados em local protegido. 
(1) sim      (2) não      (8) NSA 

uhlp__ 

80. Ornamentos e plantas localizados na área de consumação ou refeitório não constituem fontes de 
contaminação para os alimentos preparados. 
(1) sim      (2) não      (8) NSA 

pref__ 

81. Funcionários responsáveis pela atividade de recebimento de dinheiro, cartões, não manipulam alimentos. 
(1) sim      (2) não      (8) NSA 

fund__ 

DOCUMENTAÇÃO E REGISTRO 

82. Serviços de Alimentação dispõe de Manual de Boas Práticas e de Procedimentos Operacionais 
Padronizados (POP) disponíveis aos funcionários envolvidos e à autoridade sanitária. 
(1) sim      (2) não      (8) NSA 

mbp__ 

83. Os POP contém instruções seqüenciais das operações, a freqüência de execução e as ações corretivas 
especificando o nome, cargo e ou a função dos responsáveis pelas atividades e aprovados, datados e 
assinados pelo responsável do estabelecimento. 
(1) sim      (2) não      (8) NSA 

pop__ 

84. Registros mantidos por período mínimo de 30 dias contados a partir da data de preparação dos alimentos. 
(1) sim      (2) não      (8) NSA 

reg__ 

85. Serviços de alimentação têm implementado Procedimentos Operacionais Padronizados de: 
a- Higienização de instalações, equipamentos e móveis.                            (1) sim      (2) não      (8) NSA 
b- Controle Integrado de Vetores e pragas Urbanas.                                   (1) sim      (2) não      (8) NSA 
c- Higienização do Reservatório.                                                                  (1) sim      (2) não      (8) NSA 
d- Higiene e Saúde dos manipuladores.                                                       (1) sim      (2) não      (8) NSA 

 
phiem__ 
pcivp__ 
phres__ 
phsm__ 

RESPONSABILIDADE 

86. Responsável pelas atividades de manipulação dos alimentos comprovadamente submetido a Curso de 
Capacitação em Boas Práticas de Fabricação para Serviços de Alimentação, abordando no mínimo: 
contaminação de alimentos, doenças transmitidas por alimentos, manipulação higiênica dos alimentos e Boas 
Práticas. 
(1) sim      (2) não      (8) NSA 

 
 
crma__ 

87. Estabelecimento dispõe do Certificado do Curso de Capacitação do responsável pelas atividades de 
manipulação dos alimentos devidamente datado, contendo a carga horária e o conteúdo programático. 
(1) sim      (2) não      (8) NSA 

cccr__ 

88. Responsável pelas atividades de manipulação dos alimentos atualiza-se periodicamente em: higiene 
pessoal, manipulação higiênica dos alimentos e doenças transmitidas por alimentos. 
(1) sim      (2) não      (8) NSA 

arma__ 

89. Existência de documentos que comprovam essas atualizações do responsável pela manipulação dos 
alimentos. 
(1) sim      (2) não      (8) NSA 

dca__ 

90. Responsável pelas atividades de manipulação promove treinamentos semestrais em: higiene pessoal, 
manipulação higiênica dos alimentos e doenças transmitidas por alimentos para a equipe de manipuladores 
de alimentos sob sua responsabilidade. 
(1) sim      (2) não      (8) NSA 

rtre__ 

91. Existência de documentos que comprovam a promoção de treinamentos para a equipe de manipuladores 
de alimentos do estabelecimento. 
(1) sim      (2) não      (8) NSA 

dtre__ 

 

 

 

 


