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Resumo- O objetivo deste artigo foi descrever o processo de capacitação de merendeiras, desde a elaboração do curso até
sua avaliação pelo público alvo. O presente estudo teve como campo a Unidade de Alimentação Escolar do Município de
Puxinanã-PB, no perı́odo de três meses. Por meio de questionário estruturado com 19 perguntas, foi feita a avaliação
relacionada ao conhecimento sobre Segurança Alimentar e Boas Práticas de Manipulação, aplicado a 50 merendeiras. Os
resultados evidenciaram que o curso de capacitação foi satisfatório, pois a maioria dos temas abordados apresentou grandes
porcentagens de acertos. As seções sobre “Noções básicas dos alimentos e o processo doenças vinculadas por alimentação,
higiene pessoal e dos alimentos” e “Noções básicas dos alimentos e o processo doença-saúde”, obtiveram maiores índices de
acerto com 78,7% e 74,5%, respectivamente. Portanto, as questões abordadas durante o curso foram absorvidas pelos
participantes e estes poderão colocar em prática os conhecimentos adquiridos.
Palavra Chave - Alimentos, Capacitação, Merendeiras, Segurança Alimentar.
Abstract – The aim of this paper was to describe the training process for school cookers from the lecture plan preparation
towards evaluation by the targetted group.This work was conducted at the Puxinanã Public School during 3 monthes. 50 cookers
were evaluated through questions about Food Security and Food Manufacture Good Practices. The results showed that the
course was effective in terms of cookers learning denoted by the high scores.
Key-words – Food, Professional Trainning, School Cookers, Food and Nutrition Security.

INTRODUÇÃO
Anualmente milhões de pessoas no mundo contraem
Doenças Transmitidas por Alimentos (DTAs) decorrentes
do consumo de alimentos e água contaminados. Segundo a
Organização Mundial da Saúde (OMS), mais de 60% das
enfermidades são de origem alimentar, gerados por agentes
microbiológicos presentes nos alimentos, sendo que a
contaminação está relacionada à manipulação e preparo
dos mesmos [1].
Doenças transmitidas por alimento (DTAs) são todas
ocorrências clínicas consequentes à ingestão de alimentos
que possam estar contaminados com microorganismos
patogênicos (infecciosos, toxinogênicos ou infestantes),
toxinas de microrganismos, substâncias químicas, objetos
lesivos ou que contenham em sua constituição estruturas
naturalmente tóxicas, ou seja, são doenças conseqüentes da
ingestão de perigos biológicos, químicos ou físicos
presentes nos alimentos [2].

Um dos fatores determinantes da saúde é a alimentação,
que depende da qualidade sanitária dos alimentos e como
esses são manipulados. No ambiente escolar, a prática de
higiene deve ser empregada em todas as etapas durante o
preparo das refeições, pois a manipulação inadequada pode
ser considerada um risco de contaminação e intoxicação
alimentar [3].
Segundo a RDC 216/04, todo indivíduo que trabalha com
alimento é considerado “Manipulador de Alimento”, ou
seja, quem produz, vende, transporta, recebe, prepara e
serve o alimento [4].
A capacitação de merendeiras de creches e escolas é
necessária para prevenir e diminuir a contaminação de
alimentos por manipulação, tornando o alimento adequado
em condições higiênico sanitárias e garantindo o bem estar
dos escolares. Assim, o presente estudo teve o objetivo de
descrever o processo de capacitação das merendeiras em
unidades de alimentação escolar do município de
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Puxinanã-PB, desde a elaboração do curso até sua
avaliação pelo público alvo.

Ruim

4,0 pontos

2,5 pontos

Péssimo

2,0 pontos

0,0 pontos

MÉTODOS
O trabalho foi desenvolvido em todas as escolas das redes
municipais, incluindo as creches (CREIS) e grupos
escolares do município de Puxinanã-PB.
A metodologia foi baseada por dois seguimentos:
investigativa e exploratória. Foi efetuada a avaliação
prévia das condições atuais de infra- estrutura e higiênicas
sanitárias do ambiente em que as merendeiras atuam por
meio de visitas técnicas.
O material didático utilizado no curso de capacitação foi
desenvolvido em modelo de apresentação explicativo, além
de contar com a complementação com dinâmicas
temáticas. Avaliou-se o nível de adequação das Boas
Práticas Manipulação (BPM) perante a legislação,
capacitou-se os manipuladores de alimentos (merendeiras)
de escolas municipais do referente município
Foram distribuídos 50 questionários estruturados com 19
perguntas, abordando temas sobre higiene pessoal,
alimentar e doenças de origem alimentar; higiene do
ambiente, dos utensílios e dos equipamentos; recepção e
estocagem dos alimentos; e alimentos contaminados e a
saúde do consumidor. As perguntas dos questionários
foram subdivididos em 4 seções, onde 3 destas continham
5 questões e 1 delas apenas 4.
Cada questão das seções contendo 5 perguntas foi avaliada
no valor de 2 pontos, totalizando 10 pontos. Já para a seção
contendo 4 questões, cada pergunta foi avaliada no valor
de 2,5 pontos, totalizando 10 pontos e com o objetivo de
traçar o perfil de cada manipulador para atuar dentro do
contexto do alimento seguro.
Os questionários distribuídos foram respondidos e
devolvidos. De posse das respostas, correções e das
observações realizadas, traçou-se o comportamento dos
manipuladores.
Em função da pontuação das respostas certas, o nível de
conhecimento foi classificado conforme observado na
Tabela 1.
TABELA 1- Classificação conforme o nível de acerto dos
participantes

Seções contendo
5 questões

Seção
contendo 4
questões

Excelente

10,0 pontos

10,0 pontos

Bom

8,0 pontos

7,5 pontos

Regular

6,0 pontos

5,0 pontos

Classificação

RESULTADOS E DISCUSSÕES
A Tabela 2 apresenta os dados sobre a classificação dos
questionários analisados de acordo com a percentagem de
acertos de cada tema abordado.

TABELA 2- Temas abordados no questionário e classificação de
acordo com a percentagem de acertos.

Temas

Excelen
te (%)

Bo
m
(%)

Regul
ar (%)

Rui
m
(%)

Péssim
o (%)

Noções
básicas das
doenças
veiculadas
por
alimentação,
higiene
pessoal e dos
alimentos.

78,7

14,
9

6,4

0,0

0,0

Noções
básicas de
higiene do
ambiente,
dos utensílios
e dos
equipamento
s.

25,5

51,
1

6,4

12,8

4,3

Noções
básicas de
recepção,
estocagem,
armazename
nto e
conservação
de alimentos,
bem como
decoração de
pratos e
ambientes.

34

57,
4

8,5

0,0

0,0

74,5

19,
1

4,3

2,1

0,0

Noções
básicas dos
alimentos e o
processo
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doençasaúde.

De acordo com os resultados apresentados na Tabela 2, é
possível perceber que as seções que apresentaram
resultados mais satisfatórios, acima de 50% de acertos
foram as que continham as questões sobre: “Noções
básicas das doenças veiculadas por alimentação, higiene
pessoal e dos alimentos” e “Noções básicas dos alimentos
e o processo doença-saúde”, com 78,7 % e 74,5 % de
acertos, respectivamente. Todas as questões abordadas
nesses temas apresentaram percentual de acerto acima de
85%, evidenciando que os manipuladores de alimentos
possuíam conhecimentos sobre os itens abordados.
Observou-se
que
alguns
participantes
apresentavam pouco ou nenhum conhecimento quanto a
alguns itens avaliados no questionário. As questões
referentes ao tema “Noções básicas de higiene do
ambiente, dos utensílios e dos equipamentos” foram as que
geraram mais divergências entre as respostas dos
participantes, tendo 4,3 % das respostas classificadas como
“péssimo”. Na avaliação sobre esse tema, a questão
abordando a higienização da caixa d’água foi a que
apresentou o maior percentual de erro (55,32%),
evidenciando que a maioria dos participantes desconhecia
a necessidade de um sistemático acompanhamento para
manutenção da higiene e controle microbiológico nos
reservatórios de água.
Ao analisar as questões abordando o tema “Noções básicas
de recepção, estocagem, armazenamento e conservação de
alimentos, bem como decoração de pratos e ambientes”,
observou-se que a maior ênfase na recepção dos alimentos
era dada à conferência da marca, da validade e da
quantidade dos produtos. Entretanto, os participantes
apresentavam pouco conhecimento sobre o monitoramento
ou registro das condições de higiene do veículo e do
entregador. De acordo com Silva e Cardoso, [5] é
necessário o estabelecimento de critérios para o
monitoramento da recepção de alimentos, uma vez que por
ser a primeira etapa a ocorrer na unidade escolar a
existência de alguma falha pode comprometer a qualidade
das demais etapas do processo e a inocuidade do produto
final.
TABELA 3- Percentagens de respostas emitidas no formulário de
opinião sobre a qualidade do curso ofertado.

Opinião

O curso atingiu seus
objetivos?

Sim
(%)

Parcial
(%)

Não
(%)

Nenhu
ma das
alterna
tivas

100

0

0

0

A ideia abordada no
curso foi clara?

100

0

0

0

A abordagem prática
foi suficiente?

100

0

0

0

Os palestrantes
esclareceram as
dúvidas?

94,4

0

0

5,6

Você diria que seu
aproveitamento neste
curso foi bom?

100

0

0

0

Você acha que poderá
aplicar os
conhecimentos
adquiridos durante o
curso na sua prática
profissional?

100

0

0

0

Conforme os resultados expostos na Tabela 3
verifica-se que todos os itens analisados apresentaram
resultados satisfatórios, com percentuais acima de 90%,
evidenciando que o curso ofertado contribuiu para o
aprendizado dos participantes e que os conhecimentos
adquiridos no decorrer do curso poderão ser colocados em
prática no cotidiano dos manipuladores de alimentos. No
espaço destinado para justificativa dos itens abordados na
Tabela 3, alguns participantes destacaram os seguintes
aspectos:
“Gostei por nos mostrar os riscos que corremos de adquirir
doenças através de contaminações e forma de evitarmos”.
“Gostei, pois traz uma forma explicativa, clara e muito
objetiva”.
De acordo com os participantes não houve pontos
negativos. Portanto, a aplicação dos cursos sobre
Segurança Alimentar e Boas Práticas de Manipulação de
Alimentos conseguiram atingir seus
objetivos,
introduzindo conhecimentos sobre temas básicos e
indispensáveis aos manipuladores de alimentos. Segundo
Góes et al. [6], não se pode realizar mudanças estruturais
nas cozinhas, sem haver a conscientização por parte dos
manipuladores de alimentos, sendo importante contínuas
ações educativas envolvendo o programa de Boas Práticas
de Fabricação. Diante o exposto, sugere-se a implantação
de treinamentos específicos destinados aos manipuladores
de alimentos, para que estes possam melhorar a qualidade
e a segurança das refeições fornecidas.

CONCLUSÃO
Foi possível verificar que os resultados obtidos após os
cursos aplicados aos manipuladores de alimentos foram
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satisfatórios, pois a maioria dos temas abordados
apresentaram grandes percentagens de acertos,
evidenciando que as questões abordadas foram absorvidas
pelos participantes. Espera-se que estes poderão colocar
em prática os conhecimentos adquiridos no decorrer da
capacitação. Sugere-se que durante o processo produtivo
das refeições haja uma supervisão mais intensa e que seja
desenvolvido um programa de capacitação contínuo para
que os manipuladores possam aplicar no cotidiano os
conhecimentos adquiridos, fornecendo alimentos seguros
aos consumidores.
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