
17º CONEX - Encontro Conversando sobre Extensão na UEPG 

2º EAEX – Encontro Anual de Extensão Universitária 

Resumo Expandido Modalidade A: “Apresentação de programas, projetos, ações, atividades e pesquisas 

advindas da extensão universitária” 

1ÁREA TEMÁTICA: 

(    )  COMUNICAÇÃO 
(    )  CULTURA 
(    )  DIREITOS HUMANOS E JUSTIÇA 
( X ) EDUCAÇÃO 
(    )  MEIO AMBIENTE 
(    )  SAÚDE 
(    )TECNOLOGIA E PRODUÇÃO 
(    )  TRABALHO 
 

 

CAPACITAÇÃO HIGIÊNICO-SANITÁRIA PARA MERENDEIRAS E AUXILIARES 

DE COZINHA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E/OU CRECHES PERTENCENTES À 

CIDADE DE PONTA GROSSA/PR 

            Andressa Loriane de Souza Mathias (UEPG – andressa_mathiass@hotmail.com)1 

Juliete Mota Leal (UEPG – juliet.leal@hotmail.com)2 

                                     Larissa Deckij Evers (UEPG – larissadeckj.evers22@gmail.com)3 

Lara Tschopoko Pedroso Pereira (UEPG - tschopoko@uepg.br)4 

 

Resumo: O projeto desenvolveu-se no período 24 meses e foram visitadas seis escolas de ensino fundamental e 

um Centro Municipal de Educação Infantil (CMEI). Foram atendidas 24 merendeiras e auxiliares de cozinha que 

preparam em média 7040 refeições/dia e que atendem 2826 crianças da rede municipal de ensino. Vários 

instrumentos de verificação foram aplicados a fim de se detectar situações que poderiam comprometer a segurança 

dos alimentos produzidos. Os resultados demonstram a necessidade de uma reciclagem constante sobre boas 

práticas de manipulação de alimentos e a tomada de algumas ações referentes a problemas estruturas e de 

organização para não compromete a produção segura dos alimentos servidos nas escolas. 
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NOME DO PROGRAMA OU PROJETO 

Capacitação higiênico-sanitária para merendeiras e auxiliares de cozinha das escolas 

municipais e/ou creches pertencentes à cidade de Ponta Grossa/PR. 

PÚBLICO-ALVO 

Merendeiras e auxiliares de cozinha. 

MUNICÍPIO ATINGIDO 

Ponta Grossa 

LOCAL DE EXECUÇÃO 

Escolas municipais e/ou creches. 

JUSTIFICATIVA 
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               A Segurança Alimentar visa garantir o acesso aos alimentos bem como a qualidade 

dos mesmos. A manipulação inadequada é uma das principais causas de contaminação e podem 

resultar em alimentos impróprios para o consumo humano, que podem causar Doenças 

Transmitidas por Alimentos (DTAs), que são diretamente responsáveis por inúmeras 

intercorrências clínicas, faltas à escola e ao trabalho, bem como gastos com saúde pública, 

ocasionando danos socioeconômicos as populações envolvidas. Um alimento de qualidade é 

aquele que além das características nutricionais e sensoriais adequadas não oferece risco ao ser 

consumido (SILVA, et al., 1996). 

As crianças constituem um grupo altamente vulnerável às DTAs, o que suscita grande 

preocupação na área de saúde pública em razão dos prejuízos que acarreta ao desenvolvimento 

da criança e a frequência da mesma ao ambiente escolar. Neste contexto, o Programa Nacional 

de Alimentação Escolar (PNAE) foi criado em 2006, visando a promoção da alimentação 

saudável nas escolas (BRASIL, 2006). 

Em 2007 foi implantada no município de Ponta Grossa/PR a formação contínua das 

merendeiras e auxiliares de cozinha, no qual mensalmente são trabalhados temas em aulas 

práticas, que têm como objetivo qualificar os funcionários que preparam a alimentação dos 

alunos. Assim, o projeto “Formação Continuada de Merendeiras” através da Secretaria de 

Educação realiza cursos de capacitação para assegurar o controle de qualidade higiênico-

sanitário e a implantação de operações sanitárias exigidas pela Agência Nacional de Vigilância 

Sanitária (ANVISA) e Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE). 

Devido a elevada demanda destes cursos de capacitação e reciclagem pelas escolas 

de ensino básico e creches municipais e ao número reduzido de nutricionistas exercendo esta 

atividade, o presente projeto visou colaborar com a atuação destes profissionais, ministrando o 

curso de boas práticas de manipulação de alimentos e noções básicas de Microbiologia de 

Alimentos para as merendeiras e auxiliares de cozinha da rede municipal de ensino. 

OBJETIVOS GERAIS: 

 Capacitação das merendeiras em boas práticas relacionadas à produção de alimentos e 

noções básicas de Microbiologia de Alimentos. 

METODOLOGIA 

A capacitação das merendeiras e auxiliares de cozinha foi realizada através de 

minicursos sobre boas práticas de manipulação de alimentos, sempre direcionadas de acordo 

com a realidade de cada escola. Antes de cada minicurso foram coletadas amostras de 

alimentos, bem como swabs de mãos de alguns manipuladores, equipamentos e utensílios para 
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verificar a qualidade microbiológica dos mesmos e observar se a higienização estava sendo 

realizada de maneira eficiente. Foram aplicados questionários antes e após cada minicurso, 

tendo como objetivo avaliar o grau de conhecimento das participantes e verificar qual foi o 

percentual de assimilação dos conteúdos abordados. Estes questionários foram direcionados 

para cada escola, pois abordam assuntos relacionados as não conformidades detectadas nos 

instrumentos de avaliação, bem como assuntos novos como os fatores que condicionam o 

desenvolvimento de microrganismos nos alimentos.  Também utilizou-se como instrumento de 

avaliação um check list de inspeção do local, segundo RDC n° 275 (Brasil, 2002). Neste 

regulamento avaliam-se: edificação e instalações, equipamentos, móveis e utensílios, 

manipuladores, produção e transporte do alimento e documentação. Com esta avaliação pode-

se determinar um panorama sanitário da escola avaliando-se as não conformidades e assim 

definir estratégias de intervenção. 

 

RESULTADOS 

 Foram visitadas seis escolas de ensino fundamental e um Centro Municipal de Educação 

Infantil (CMEI), atendidas 24 merendeiras e auxiliares de cozinha que preparam em média 7040 

refeições/dia e que atendem 2826 crianças da rede municipal de ensino. As não conformidades 

foram listadas de uma forma geral, pois cada escola apresentou alguma particularidade com 

relação as outras. Por exemplo, uma delas tinha problemas com infestação de insetos e outras 

apresentavam problemas de infiltrações e vazamentos, a maioria guardam objetos em desuso 

geralmente no vestiário ou no banheiro e nenhuma possuía proteção adequada para luminárias. 

Problemas que demandam ações urgentes para garantir a segurança na produção dos alimentos 

servidos. A seguir são descritas algumas observações sobre o check list de inspeção das escolas. 

A) Aplicação do check list de inspeção do local 

- As luminárias não possuíam proteção adequada contra quebras em 100% das escolas 

visitadas. 

- Ventilação artificial por meio de equipamento (ventilador) mal higienizado e sem 

registro periódico de procedimento de limpeza. 

- Algumas escolas não possuíam toalhas de papel ou outro sistema de secagem das mãos, 

inexistência de cartazes de orientação sobre a forma correta de lavagem e dispenser de 

sabonete líquido com defeito. 
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- Alguns manipuladores utilizavam uniforme na cor escura e um deles usava adornos 

(aliança) na área de manipulação. 

- Vestiários desprovidos de armários individuais para cada manipulador. Em um dos 

locais, lixeira estava quebrada e o papel tolha era de papel reciclado. Em duas escolas 

na área do box do chuveiro, havia uma máquina de lavar impedindo o uso do chuveiro 

em caso de acidente. 

- Não há registro que comprovem a calibração de equipamentos como termômetros. 

- Inexistência de registros de higienização de equipamentos, maquinários, móveis e 

utensílios. 

B) Problemas estruturais 

- Em alguns locais as pias encontram-se com infiltração e vazamentos, demonstrando a 

necessidade de manutenção urgente. 

- Em alguns locais, as paredes apresentavam rachaduras, descascadas e com mofos. 

- As luminárias não possuíam proteção adequada contra quebras em 100% das escolas 

visitadas. 

- Fiação exposta 

- No local de recebimento de matérias-primas não há portas com fechamento automático 

(mola, por exemplo) e são desprovidos de telas milimétricas. 

- Quanto ao fluxo de produção, não há um local para pré-preparo (área suja) isolado da 

área de preparo dos alimentos. 

- Inexistência de suporte para papel higiênico em alguns banheiros 

- Umas das escolas apresentava infestação por baratas. 

C) Diagnóstico do local através de registro fotográfico 

- Local de recebimento de matéria-prima desorganizado, com presença de equipamentos 

desnecessários. 

- Presença de um celular na área de manipulação próximo a alimentos prontos para serem 

servidos. 
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- Presença de palha de aço na pia. 

- Excesso de verduras armazenadas na geladeira 

- Alguns produtos encontrados no freezer sem identificação. 

- Os manipuladores conversam entre si durante a preparação dos alimentos e também no 

momento de servir 

- Algumas professoras que ajudavam a servir as refeições não portavam luvas e/ou 

conversavam entre si. 

- Material de limpeza, como pás de lixo, escovas e vassouras sujos. 

- Presença de potes plásticos usados como suporte para esponja na pia 

- Louça suja (formas) do dia anterior armazenados embaixo da pia 

- Caixa de papelão sob a pia 

- Louça suja próxima de louças limpas 

- Alimentos já aberto, sem data de validade e sem armazenamento adequado; 

- Área de armazenamento e estocagem desorganizados com acúmulos de caixas; 

- Produtos de limpeza armazenados em locais inadequados; 

- Banheiro desorganizado, com acúmulo de materiais, jornais, lixeiras, mesas e cadeiras; 

D) Resultados das análises microbiológicas 

Foram realizadas análises microbiológicas em alimentos tais como carnes cozidas e 

outros alimentos tratados termicamente e em saladas cruas. Detectou-se falhas nos 

processos de higienização das mãos e das saladas cruas, indicando a necessidade de uma 

correta higienização de forma a não comprometer a segurança dos alimentos servidos. 

Também se observou o cuidado das profissionais com relação aos hábitos de higiene 

pessoal. 

E) Aplicação do questionário para avaliação do conteúdo abordado na palestra   

             Um questionário foi aplicado antes e depois da palestra para avaliar o conhecimento 

das participantes em boas práticas de manipulação de alimentos e verificar qual o percentual de 
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assimilação dos conteúdos abordados. As participantes acertaram 80% das questões abordadas 

sobre este tema pois elas têm cursos sobre o assunto. As folhas detectadas na prática do dia a 

dia mostram a necessidade de uma constante reciclagem e aperfeiçoamento sobre o tema, de 

forma de evitar as contaminações dos alimentos a serem produzidos na escola. Sobre os temas 

abordados sobre Microbiologia de Alimentos, os conhecimentos de 15 subiram para 80% após 

a palestra. 

F) Avaliação do grupo pela comunidade atendida 

      De uma forma geral, receptividade da comunidade escolar foi muito boa. Tivemos como 

sugestão que o minicurso fosse ministrado também para os professores, pois estes também 

auxiliam na distribuição das merendas podem contaminar os alimentos e aos pais e responsáveis 

pelas crianças. Em uma escola faltou comprometimento por parte da direção por desmarcar o 

minicurso várias vezes e de não liberar todos os funcionários para participar do evento e apenas 

uma escola não teve interesse em participar do projeto. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

As capacitações periódicas são importantes pois, com o passar do tempo, algumas 

atividades são deixadas de lado por esquecimento ou por falta de tempo. Para os acadêmicos, o 

contato com a realidade de cada escola propiciou um aprendizado muito importante 

complementando o que foi visto em sala de aula, além de estimular a busca de soluções para os 

problemas detectados nas diversas realidades escolares e de como abordar o assunto de maneira 

didática e descontraída. 
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