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1ÁREA TEMÁTICA: 

(    )  COMUNICAÇÃO 
(    )  CULTURA 
(    )  DIREITOS HUMANOS E JUSTIÇA 
( X)  EDUCAÇÃO 
(    )  MEIO AMBIENTE 
(    )  SAÚDE 
(    )  TECNOLOGIA E PRODUÇÃO 
(    )  TRABALHO 
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Andressa Loriane de Souza Mathias (UEPG – andressa_mathiass@hotmail.com)2 

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

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

 

 
Resumo:  Uma grande proporção de incidentes com doenças transmitidas por alimentos é causada por alimentos mal 

preparados ou manuseados em casa, em estabelecimentos ou em serviços de alimentação coletiva. Nem todos os 

manipuladores de alimentos e consumidores estão conscientes sobre os papéis que devem desempenhar, como adotar 

práticas higiênicas básicas ao comprar, vender e preparar alimentos para proteger a sua saúde e a da população em geral. 

Por isso faz-se necessário a adoção de medidas para conscientizar os manipuladores através de cursos de boas práticas de 

manipulação de alimentos. Dessa maneira, pode-se evitar muitas contaminações microbiológicas, prevenindo a saúde e 

bem-estar de quem consome estes alimentos. 
 

Palavras-chave: Boas práticas. Manipulação de alimentos. Microbiologia de alimentos. 

NOME DO PROGRAMA OU PROJETO 

Segurança de Alimentos 

PROJETOS VINCULADOS 

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

creches da cidade de Ponta Grossa. 

PÚBLICO – ALVO 

                                                 
1  Estagiária do projeto Segurança de Alimentos; Universidade Estadual de Ponta Grossa; Curso de Engenharia de 

Alimentos; alessandra.orlonski123@gmail.com. 
2 Estagiária do projeto Segurança de Alimentos; Universidade Estadual de Ponta Grossa; Curso de Engenharia de 

Alimentos; andressa_mathiass@hotmail.com. 
3 Estagiária do projeto Segurança de Alimentos; Universidade Estadual de Ponta Grossa; Curso de Engenharia de 

Alimentos; larissadeckij.evers22@gmail.com. 
4 Coordenadora do projeto Segurança de Alimentos; Universidade Estadual de Ponta Grossa; Departamento de Engenharia 

de Alimentos; tschopoko@uepg.br. 
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Vendedores e manipuladores de alimentos de rua, merendeiras e manipuladores de alimentos de uma 

forma geral. 

MUNICÍPIO ATINGIDO 

Ponta Grossa 

LOCAL DE EXECUÇÃO 

Escolas municipais de Ponta Grossa – Trabalho direcionado as merendeiras e auxiliares de cozinha. 

Agência do Trabalhador – Minicurso de boas práticas de manipulação de alimentos para comerciantes 

ambulantes de alimentos.  

JUSTIFICATIVA 

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

mesmos. Alimentos de qualidade são aqueles que além das características nutricionais e sensoriais 

adequadas, não ofereçam risco ao ser consumido. A manipulação inadequada dos alimentos é uma 

das principais causas de contaminação de alimentos (WHO, 2015).  

  Prática cada vez mais comum pela população devida a praticidade, rapidez e preço é o 

consumo de alimentos vendidos por ambulantes. No Brasil não é obrigatório a legalização, a 

fiscalização e inspeção higiênico-sanitária e nem de análises microbiológicas nos pontos ambulantes 

de comércio de alimentos pela ausência de legislação brasileira especifica para este tipo de comércio. 

Normalmente são precárias as condições do local de produção (falta de água encanada e luz elétrica), 

armazenamento, transporte, processamento, manipulação, conservação e comércio destes produtos. 

Considerando que a comida de rua é um fenômeno crescente, é importante reduzir os níveis de 

contaminação por meio de controle e manipulação adequada dos alimentos para a proteção da saúde 

dos consumidores. Os hábitos higiênicos praticados pelos manipuladores desempenham um papel 

preponderante para a sanidade dos alimentos comercializados na rua. O treinamento de 

manipuladores de alimentos de rua em boas práticas é de suma importância para a melhoria da 

produção e para a oferta desses serviços com mais segurança. 

 Dentre as populações de risco, as crianças constituem um grupo altamente vulnerável às 

doenças transmitidas por alimentos (DTAs), o que suscita grande preocupação na área de saúde 

pública em razão dos prejuízos financeiros que acarreta ao desenvolvimento da criança e a frequência 

da mesma ao ambiente escolar. A alimentação escolar é produzida nas próprias escolas, por 

manipuladores do quadro efetivo de servidores conhecidas como merendeiras e auxiliares de cozinha. 
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Em 2007 na cidade de Ponta Grossa, foi instituída a formação contínua desses servidores. 

Mensalmente são trabalhados temas que têm como objetivo qualificar os funcionários que preparam 

a alimentação dos alunos, visando também a garantia das boas práticas na manipulação dos alimentos 

e a boa qualidade dos alimentos oferecidos às crianças. Nutricionistas são as responsáveis pela 

capacitação destes manipuladores de alimentos nas escolas de ensino básico.  

Devido à elevada demanda de cursos de capacitação e reciclagem para os comerciantes 

ambulantes de alimentos, para merendeiras da rede municipal de ensino e manipuladores de alimentos 

de uma forma geral, o presente projeto visa colaborar com a atuação destes profissionais, ampliando 

conhecimentos e propiciando oportunidades de desenvolvimento para toda a comunidade envolvida. 

 

OBJETIVOS 

 Capacitar os manipuladores de alimentos em processos higiênico-sanitários e de boas práticas 

de forma a preparar, armazenar e vender alimentos de forma adequada e segura ao consumidor. 

METODOLOGIA 

 Como são aproximadamente 240 ambulantes que trabalham com alimentos na cidade de Ponta 

Grossa, estes cursos serão divididos em 12 turmas. Mensalmente será realizado o minicurso, com 

disponibilidade de 20 vagas e em datas a serem estabelecida pela equipe executora. Para a capacitação 

dos vendedores ambulantes serão empregadas a Nota Técnica nº 08/13 (SESA, 2013) que trata das 

Boas Práticas para comércio ambulante de alimentos e a Portaria RDC n° 216 de 15 de setembro de 

2004 (BRASIL, 2004), que é um Regulamento Técnico de Boas Práticas para Serviços de 

Alimentação. Durante a capacitação será utilizada linguagem simples e objetiva, de modo a facilitar 

a compreensão do conteúdo pelo público-alvo. Durante o minicurso serão apresentados conteúdos 

em projetor multimídia, “rodas de conversa”, competições entre as equipes para fixação do conteúdo 

valendo prêmios (bombons) e aplicação de questionário avaliativo da equipe executora do projeto. 

Para cada participante será fornecido material impresso contendo um resumo dos temas abordados 

durante a capacitação. O conteúdo ministrado será dividido em dois módulos de 4 horas cada: 

 Módulo 1 – Apresentação do curso e dos objetivos; aplicação de questionários para averiguar 

o conhecimento prévio dos participantes; apresentação de estudos de casos de contaminação / 

intoxicação; definições de alimentos seguros em relação aos riscos (perigos biológicos, químicos e 

físicos); higiene pessoal e hábitos comportamentais. 

 Módulo 2 – Higiene de equipamentos e utensílios; transporte, armazenamento e produção de 

alimentos seguros. Fatores que condicionam o desenvolvimento de microrganismos nos alimentos. 



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” 

 

4 

 O local de realização dos minicursos para os ambulantes será determinado pela Secretaria de 

Indústria, Comércio e Qualificação Profissional (SMICQP) de Ponta Grossa/PR. 

 Também serão realizadas algumas análises microbiológicas de produtos manipulados pelos 

ambulantes escolhidos ao acaso, num total de 10 produtos, a fim de se verificar as condições 

higiênico-sanitárias destes produtos após a realização dos módulos. Estas análises serão custeadas 

pela prefeitura podendo ser de duas formas: realizadas via prestação de serviço pelo Departamento 

de Engenharia de Alimentos da UEPG ou através de doação de meios de cultivo para a realização das 

análises pela proponente do projeto. Os resultados serão disponibilizados em relatório técnico. 

 Outro público alvo do projeto serão as merendeiras das escolas municipais. Para a capacitação 

destas profissionais será realizada uma pesquisa bibliográfica, análise, estudo e seleção de material 

para montagem das oficinas. O treinamento em boas práticas de manipulação de alimentos irá se 

basear na RDC n° 275 (Brasil, 2002), que visa a implementação de sistemas de segurança alimentar 

que garantam que produtores e fornecedores de alimentos atuem com responsabilidade e forneçam 

alimentos seguros aos consumidores. Desta resolução, será utilizado como instrumento de avaliação 

um check list de inspeção do local no qual avalia os seguintes itens: edificação e instalações, 

equipamentos, móveis e utensílios, manipuladores, produção e transporte do alimento e 

documentação. Com esta avaliação pode-se determinar um panorama sanitário das escolas avaliando-

se as não conformidades e assim definir estratégias de intervenção. Serão feitos registros fotográficos 

das cozinhas e coleta de amostras de alimentos, bem como swabs de mãos de alguns manipuladores, 

equipamentos e utensílios da cozinha. Estas amostras irão avaliar a qualidade microbiológica dos 

mesmos e observar se a higienização está sendo realizada de maneira eficiente. Também serão 

utilizados como instrumentos de avaliação 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 serão direcionados para cada escola, pois 

abordarão assuntos relacionados as não conformidades detectadas nos instrumentos de avaliação, bem 

como assuntos novos abordados no minicurso como os fatores que condicionam o desenvolvimento 

de microrganismos nos alimentos.   

 Serão elaborados relatórios parciais e relatório final e apresentação dos resultados em eventos 

de Extensão. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 Busca-se a conscientização dos manipuladores de alimentos sobre a importância e 

responsabilidade destes profissionais para com a sociedade, pois os mesmos exercem impacto direto 

no dia a dia da comunidade. O treinamento é de suma importância para a melhoria da produção e para 
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a oferta desses serviços com mais segurança e qualidade. Busca-se uma melhoria nas refeições 

produzidas nas escolas beneficiadas com a capacitação, em relação à qualidade higiênico-sanitário 

das refeições e consequente prevenção de DTAs. Espera-se um empoderamento do manipulador de 

alimentos em relação a sua atuação profissional e a geração de renda. 

 O projeto também proporcionará aos acadêmicos o contato com as diversas realidades fora da 

universidade e um aprendizado prático muito importante para complementar sua formação, ao mesmo 

tempo em que o mesmo levará conhecimentos à comunidade de uma forma geral. 
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