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RESUMO 

 

A alimentação saudável e adequada é de extrema importância dentro das 
escolas para que os alunos principalmente as crianças possam se desenvolver de 
maneira correta dentro do período escolar, visando também a prevenção de 
desnutrição, carências e excessos nutricionais. O objetivo desse estudo foi 
compreender as intervenções realizadas por nutricionistas na alimentação escolar 
da rede pública. O estudo apresentou caráter exploratório descritivo o que se trata 
de uma revisão de literatura, por meio das bases de dados: biblioteca eletrônica 
Scientific Eletronic Liberary Online (SciELO), Literatura Latino-americana e do Caribe 
em Ciências da Saúde (LILACS), no segundo semestre de 2020 (de Junho à 
dezembro). Utilizando-se os descritores: Alimentação Escolar, Nutrição, PNAE 
(Programa Nacional de Alimentação Escolar), Alimentação Saudável, Programas de 
Alimentação Escolar, Unidade de Alimentação e Nutrição. Foram selecionados 
artigos originais da língua portuguesa. Foram exclusos artigos publicados com até 
de 10 anos de publicação. As refeições oferecidas nas escolas públicas tem 
apresentado melhorias ao passar dos anos pelo investimento dos programas 
governamentais como: FNDE; PNAE e Agricultura Familiar; esses programas 
repassam valores para solicitar e realizar as compras de produtos alimentícios para 
ser realizados nas refeições dos alunos e até mesmo dos colaboradores da escola. 
Resulta que os alunos necessitam de nutrientes específicos para um bom 
desenvolvimento psicológico e social, sendo preparado também para a vida fora da 
escola. Ressaltando também as normas sanitárias da UAN (Unidade de Alimentação 
e Nutrição) onde deve seguir os protocolos do Manual de Boas Práticas, onde os 
manipuladores devem seguir rigorosamente a sua higienização pessoal e usar 
corretamente os materiais de proteção individual, visando em manter o bom estado 
do refeitório onde os alunos fazem as refeições, esses protocolos devem ser 
seguidos assegurando uma boa alimentação e nutrição dos alunos das escolas 
públicas. 

 

Palavras-chave: Alimentação Escolar. Nutrição. PNAE. Agricultura Familiar. 



 
 

 

ABSTRACT 
 

Healthy and adequate food is extremely important within schools so that students, 
especially children, can develop correctly within the school period, also preventing 
malnutrition, nutritional deficiencies and excesses. The aim of this study is to 
understand how to process by nutritionists in public school feeding. The study is 
exploratory and descriptive, which is a literature review, using the following 
databases: electronic library Scientific Eletronic Liberary Online (SciELO), Latin 
American and Caribbean Literature in Health Sciences (LILACS), in the second 
semester 2020. Using the descriptors: School Feeding, Nutrition, PNAE, Healthy 
Eating, School Feeding Programs, Food and Nutrition Unit. Original articles in the 
Portuguese language were selected. Articles published over 10 years old were 
excluded. The meals offered in public schools have been improving over the years by 
investing in government programs such as: PNAE and Family Agriculture; these 
programs transfer amounts to request and make purchases of food products to be 
made at the meals of students and even of school employees. It turns out that basic 
students with specific nutrients for good psychological and social development, being 
also prepared for life outside school. Emphasizing also the sanitary norms of the 
UAN where it must follow the protocols of the Manual of Good Practices, where the 
handlers must strictly follow their personal hygiene and correctly use the individual 
protection materials, trainer in maintaining the good condition of the cafeteria where 
the students train as meals , these protocols must be followed to maintain the good 
state of food in public schools. 

 

Keywords: School Feeding. Nutrition. PNAE. Family farming. 
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1 INTRODUÇÃO 

 
 

A promoção da alimentação saudável no ambiente escolar tem sido foco de 

políticas públicas nas áreas de saúde e de educação. Nesta perspectiva, o Fundo 

Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) estabeleceu, em suas normas 

para a execução do Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE), diretrizes 

que incluem a educação alimentar e nutricional no processo de aprendizagem que 

perpassa pelo currículo escolar, abordando o tema alimentação e nutrição e o 

desenvolvimento de práticas saudáveis de vida, na perspectiva da segurança 

alimentar e nutricional, reconhecendo a escola como um espaço propício à formação 

de hábitos saudáveis e à construção da cidadania. ( LONGO-SILVA, et al. 2013) 

Os hábitos alimentares são influenciados por inúmeros fatores de ordem 

genética, socioeconômica, cultural, étnica, religiosa, entre outros. Com início já no 

período gestacional, por meio do contato do feto com o líquido amniótico, a formação 

dos hábitos alimentares continua durante a infância, sobretudo nos primeiros 2-3 

anos de vida, e irá sofrer influência de diferentes fatores ao longo da vida: família, 

amigos, escola, mídia (SILVA, et al. 2016). 

O Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) é o maior programa de 

alimentação em atividade no Brasil servindo mais de 37 milhões de refeições 

diariamente nas escolas públicas do País. Seu objetivo visa atender às 

necessidades nutricionais dos alunos durante a permanência em sala de aula, 

favorecendo a formação de hábitos alimentares saudáveis, a partir do fornecimento 

de alimentação saudável e segura do ponto de vista higiênico-sanitário ( 

STEDEFELDT, et al. 2013). 

Os hábitos alimentares em crianças e adolescentes nas redes escolares 

municipais ainda estão em constante mudança, pois, existem inúmeros fatores que 

influenciam para que essas mudanças passem diretamente para hábitos saudáveis, 

existindo um bom desempenho de forma geral no individuo. 

As merendas escolares estão ligadas diretamente ao aluno e a sua residência, 

onde, os fatores educacionais sobre alimentação saudável torna-se fundamental 

quando se tem um incentivo idealizado por pais, responsáveis ou familiares daquele 

aluno. Podendo acarretar o compartilhamento de novos hábitos sendo adotados por 

outras famílias e estudantes, promovendo uma ralação entre escola, família e 

alimentação adequada. 
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Ao analisar em conjunto as práticas de socialização, responsividade materna e 

escolaridade e renda, percebe-se que a educação e a condição geral de saúde 

materna são essenciais no processo de cuidado. Estudos mostram que quanto 

maior a escolaridade, maior a percepção acerca do desenvolvimento infantil e 

menos conflituosas as relações com os filhos, o que gera práticas menos punitivas, 

coercitivas e negligenciais. A baixa renda, a baixa escolaridade, a violência 

doméstica explicam a maior vulnerabilidade das famílias a não adotar um cuidado 

mais responsivo e atencioso. (SILVA, et al. 2016). 

Os desafios enfrentados diariamente pelos profissionais que fazem as 

produções de alimentações em escolas públicas enfrentam vários desafios durante o 

dia a dia, desde a produção das preparações até o companheirismo entre os 

colegas no ambiente de trabalho. Quais os desafios, dificuldades e manejos do 

profissional de nutrição para nutrir as crianças que estudam na rede pública? 



16 
 

 
 
 

1.1 OBJETIVOS 
 

1.1.2 Geral 

Compreender as intervenções realizadas por nutricionistas na alimentação 

escolar da rede pública. 

2.1.3 Específicos 

Descrever os programas de gestão alimentar que auxiliam o nutricionista a 

exercer o serviço conforme previsto na legislação da área. 

Compreender a  participação do nutricionista desde a licitação de produtos 

alimentares até a entrega dos produtos e produção das preparações; 

Abordar o atendimento das normas sanitárias das Unidades de Alimentação e 

Nutrição da rede pública de ensino. 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 
 

2.1 Alimentação adequada 

O período da infância e adolescência é caracterizado pelo crescimento 

físico e desenvolvimento rápido, ganho de massa muscular e óssea, acarretando 

no aumento da necessidade de nutrientes. Os benefícios da alimentação 

saudável é sinônimo de mais saúde e qualidade de vida, diminuição do risco de 

doenças com o aumento da imunidade, aumento da energia e redução do 

cansaço físico e mental (BRASIL, 2013). 

A promoção da alimentação saudável é uma diretriz da Política Nacional 

de Alimentação e Nutrição e uma das prioridades para a segurança alimentar e 

nutricional dos brasileiros. Estar livre da fome e ter uma alimentação saudável e 

adequada são direitos humanos fundamentais dos povos. (MINISTERIO DA 

SAUDE, 2013). 

Já uma má alimentação, como o consumo de alimentos de alta densidade 

calórica e ultra processados, associada a redução da atividade física, conduzindo 

ao sedentarismo, reflete em danos, e diversos prejuízos à saúde, como a 

obesidade, e possível surgimento de doenças crônicas não transmissíveis 

(SOARES, 2013). 

A situação econômica de muitas famílias, algumas delas de extrema 

pobreza limita a alimentação adequada. Ao mesmo tempo, em populações de 

diferentes classes sociais, vê-se o consumo de alimentos pouco saudáveis, 

substituição de frutas por doces, o consumo de salgadinhos gordurosos e 

industrializados, ocasionando níveis altos de obesidade e subnutrição 

(MENDONÇA, 2010). 

A alimentação e nutrição constituem requisitos básicos para a 

promoção e a proteção da saúde e potencializam o crescimento e 

desenvolvimento humano com qualidade de vida e cidadania. Uma 

alimentação saudável, entendida como um direito humano, compreende um 

padrão alimentar adequado às necessidades biológicas e sociais dos 

indivíduos de acordo com as fases do curso da vida. Além disso, uma 

alimentação saudável deve ser baseada em práticas alimentares assumindo 

os significados socioculturais dos alimentos como fundamento básico 

conceitual (BRASIL, 2012). 
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O direito humano à alimentação adequada (DHAA) vem se construindo 

e consolidando ao longo do tempo, tendo origem na Declaração Universal dos 

Direitos Humanos, documento em que ficou estabelecido que “Toda pessoa 

tem direito a um padrão de vida capaz de assegurar a si e a sua família saúde 

e bem-estar, inclusive alimentação, vestuário, habitação” (Organização das 

Nações Unidas, 1948, artigo 25, § 1°). 

O programa, que tem origem na década de 1940 e marco legal 

instituído em 1955 (Chaves et al., 2007), é reconhecido como um dos maiores 

do mundo na área da alimentação escolar, atendendo de forma universal 

aproximadamente 43 milhões de estudantes da educação básica em todo o 

país, com orçamento de cerca de 3,3 bilhões de reais (FNDE, 2013). 

Dessa forma, os significados do direito a uma alimentação adequada 

são construídos socialmente na realidade local, e podem ser potencializados 

com processos de educação alimentar e nutricional capazes de motivar e de 

dar sentido às ações entre os agentes da escola, de acordo com as condições 

que cada um desenvolve, para compreender o direito à alimentação saudável 

e adequada e as implicações desse direito sobre a segurança alimentar e 

nutricional numa dimensão ética em favor da autonomia e do empoderamento 

do sujeito (VELOSO et al, 2012, p.941). 

Neste contexto, surge à Educação Alimentar e Nutricional (EAN) como 

estratégia vinculada à produção de informações e ações educativas que 

servem como subsídios para contribuir na promoção de práticas alimentares 

saudáveis e a saúde dos indivíduos, com possibilidades de ampliação do 

poder de escolha e decisão a respeito da alimentação. A 9 alimentação 

selecionada se torna parte do corpo humano, a partir dos nutrientes que 

formam combinações necessárias para manter a saúde e bem-estar 

(CASEMIRO, 2013). 

Dessa forma, a alimentação escolar está instituída nas escolas 

públicas do Brasil pelo PNAE, criado em meados da década de 1950 com a 

finalidade de garantir aos alunos a oferta no mínimo de uma refeição diária, 

durante o seu período de permanência na escola e atualmente propõe-se a 

suprir parcialmente, no mínimo de 30 a 70% das necessidades nutricionais 

dos escolares (BRASIL, 2013). 

https://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1981-77462017000100245&B32
https://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1981-77462017000100245&B32
https://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1981-77462017000100245&B17
https://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1981-77462017000100245&B20
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Na escola é de extrema importância às interações e atuação do 

nutricionista e os profissionais da educação, para elucidar a prática da 

alimentação saudável, a partir do PNAE, com vistas a suprir as necessidades 

nutricionais diárias, e formação de hábitos alimentares saudáveis, de acordo 

com a realidade social vivenciada (ALMEIDA, 2014). 

Na própria Constituição Federal, antes mesmo da sua inclusão no art. 

6°, o artigo 1° já previa os cinco fundamentos da República Federativa do 

Brasil, sendo a dignidade da pessoa humana o terceiro deles (At 1°, III). Além 

disso, o próprio artigo 6° já trazia em seu texto originário o direito à saúde 

como direito social e fundamental, deixando implícita a alimentação como 

essencialmente básica para realização do direito à saúde, visto que é 

impossível imaginar saúde sem uma alimentação adequada (IZIDORO, 2013). 

A LOSAN (Lei Orgânica de Segurança Alimentar e Nutricional) instituiu 

um sistema nacional norteado pelos princípios da universalidade, participação 

social, intersetor alidade e equidade. Deve, assim, programar modos de 

produzir, abastecer, comercializar e consumir alimentos que sejam 

sustentáveis do ponto de vista socioeconômico e ambiental, respeitem a 

diversidade cultural, promovam a saúde e garantam o direito humano à 

alimentação adequada (BRASIL, 2014). 

Quando o consumo de energia e de nutrientes está abaixo das 

necessidades, estabelecem-se as condições para o aparecimento das 

carências, sendo a anemia ferropriva, a deficiência de vitamina A e a 

desnutrição as mais comuns na faixa pré-escolar. Segundo a Pesquisa 

Nacional de Demografia e Saúde (PNDS) houve prevalência de anemia em 

20,9% de 3.455 crianças até cinco anos e níveis inadequados de vitamina A 

de 17,4% em 3.499 crianças da mesma faixa etária (BERNARDI et al, 2011). 

Segue a baixo em forma de quadro, alguns nutrientes que os alunos 

precisam consumir de forma adequada para um bom desenvolvimento; 
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Quadro 1. Fontes alimentares dos micronutrientes essenciais para o 

desenvolvimento. 

Micronutrientes Fontes alimentares Benefícios 

Vitamina A Abacate, manga, pupunha, 

caqui, polpa de acerola, leite 

em pó integral. 

Funcionamento do processo visual, 

na diferenciação celular, na 

integridade do tecido epitelial, na 

reprodução e no sistema 

imunológico. 

Ferro Fígado bovino, semente de 

abobora, feijão, vegetais 

verdes escuros. 

Transporte respiratório do oxigênio e 

dióxido de carbono função 

imunológica e no desenvolvimento 

cognitivo funcionamento fisiológico 

do organismo. 

Cálcio Leite e derivados, brócolis, 

mostarda, feijão, espinafre, 

couve. 

Formação e manutenção dos ossos 

e dentes, ativação ou liberação de 

enzimas, contração muscular e na 

transmissão de impulsos nervosos 

(regulação da batida cardíaca). 

Zinco Oleaginosas (amêndoas, 

castanha de caju, 

amendoim) frango. 

Desenvolvimento e crescimento, 

regula na produção dos hormônios, 

fortalece o sistema imune. 

Vitamina D Sardinha em lata, gema de 

ovo. 

Pró-hormônio essencial para o 

crescimento e desenvolvimentos 

normais, é importante para a 

formação dos ossos (é necessária 

para a absorção do cálcio e para 

deposição de cálcio nos ossos) e 

dos dentes porque é responsável 

por fixar o cálcio e o fósforo. Exerce 

função na imunidade, reprodução e 

secreção de insulina. 

Fonte: FERREIRA; ALIMENTAÇÃO ESCOLAR: FATORES QUE INFLUENCIAM NA FORMAÇÃO DE 

HÁBITOS ALIMENTARES EM ESCOLAS PÚBLICAS, Alagoinhas, BA. (2020). 

A ingestão alimentar de ferro, folato e vitamina C, superior no ambiente 

escolar, pode ser explicada pelo fato de a escola infantil oferecer as principais 

refeições do dia, como o almoço e a pré janta, cuja composição têm 

importância tanto do ponto de vista dietético quanto nutritivo, com maior 

ingestão pelas crianças de carne e vegetais, importantes fontes de ferro, 

folato e zinco. Além disso, foi observada a oferta de frutas como sobremesa 
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nas refeições principais, contribuindo na ingestão alimentar de vitamina C 

diária das crianças. Porém, embora as refeições oferecidas fossem as 

mesmas para todas as crianças, seu consumo é variável devido às 

preferências individuais ou em função das refeições repetidas pelas crianças. 

(ROMBALDI et al, 2011). 

A relação entre alimentação saudável, educadores e escola, resulta em 

ajudar a criança a reconhecer suas necessidades e identificar suas 

preferências alimentares, possibilitando o acesso a uma variedade de 

alimentos saudáveis e de qualidade, além da preocupação com a higiene. 

Entretanto, essa prática se tornou artifício para evitar a ausência escolar, 

principalmente quando se refere aos alunos carentes que muitas vezes 

passam necessidade e não tem noção do que pode vir a ser uma refeição 

saudável ou até mesmo a refeição feita na escola pode ser a única do dia 

(CAMOZZI et al., 2015). 

Nesse contexto, a alimentação escolar, que nas escolas públicas tem 

relação com o PNAE, proporciona assistência alimentar e suplementação aos 

escolares, promovendo a inclusão da educação alimentar e nutricional no 

processo de ensino-aprendizagem, estimulando, dessa forma, o envolvimento 

da comunidade escolar nesse processo e ao mesmo tempo atuando de duas 

formas: o primeiro da educação nutricional e o segundo é uma forma de 

manter o aluno na escola (BRASIL, 2013). 

Diante de várias amostras do DHAA, é verídico que nas escolas da 

rede publica de ensino tenham o dever de alimentar bem os seus alunos, 

visando todas as necessidades especiais que propõe para o bom progresso 

do aluno para ser um bom idealizador de ideias e na construção do seu 

desempenho como individuo completo. 

2.2 Programas alimentares envolvidos nas escolas públicas 
 

2.2.1 PNAE (Programa Nacional de Alimentação Escolar) 

O PNAE, é um dos maiores programas de assistência financeira criado no 

Brasil, destinado a suprir o valor parcial das refeições da rede de ensino 

municipal, estadual e federal. O mesmo tem como objetivos suprir parcialmente 
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as necessidades nutricionais de alunos beneficiados, melhorar o andamento 

escolar do aluno e promover educação nutricional. 

O governo federal repassa, a estados, municípios e escolas federais, valores 

financeiros de caráter suplementar efetuados em 10 parcelas mensais (de fevereiro 

a novembro) para a cobertura de 200 dias letivos, conforme o número de 

matriculados em cada rede de ensino. O PNAE é acompanhado e fiscalizado 

diretamente pela sociedade, por meio dos Conselhos de Alimentação Escolar (CAE), 

e também pelo FNDE, pelo Tribunal de Contas da União (TCU), pela Controladoria 

Geral da União (CGU) e pelo Ministério Público (FNDE,2017). 

De acordo o FNDE 2017, são atendidos pelo programa os alunos de toda a 

educação básica (educação infantil, ensino fundamental, ensino médio e educação 

de jovens e adultos) matriculados em escolas públicas, filantrópicas e em entidades 

comunitárias (conveniadas com o poder público). Vale destacar que o orçamento do 

PNAE beneficia milhões de estudantes brasileiros, como prevê o artigo 208, incisos 

IV e VII, da Constituição Federal. 

A partir de 2003, no início do Governo Lula, com a Estratégia Fome Zero, o 

PNAE passa a ter destaque como um dos programas de governo que visa à 

formação de hábitos alimentares saudáveis e à segurança alimentar e nutricional 

dos escolares. Nesse mesmo período, a coordenação do Programa passa a ter, pela 

primeira vez, um nutricionista como principal gestor do Programa, em nível central. A 

presença deste profissional à frente do Programa, com a inserção de outros 

nutricionistas à equipe técnica, trouxe contribuições significativas para o PNAE 

(GONÇALVES, 2011). 

A nova perspectiva se consolida em uma abordagem interdisciplinar que 

passa a combinar a alimentação saudável com sustentabilidade ambiental e saúde 

pública, numa abrangência nacional (MINISTÉRIO DA SAÚDE & MINISTÉRIO DA 

EDUCAÇÃO, 2006). Além disso, passa-se a olhar o potencial pedagógico do 

programa, ensejando e incentivando o potencial educativo que a alimentação 

escolar (AE) pode ter no ensino público (DIAMICO, 2019). 

A prioridade para a alimentação e nutrição advém em primeiro lugar do 

reconhecimento que alimentos saudáveis são determinantes primários da saúde. Em 

segundo lugar, observa-se que o mundo convive com dois fenômenos antagônicos 
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que limitam uma dieta saudável: por um lado a subnutrição em alguns países e uma 

dieta rica em gorduras de outro. Destaca-se ainda que, além de alimentos saudáveis 

e boas práticas de segurança alimentar e nutricional promoverem a saúde, também 

contribuem para o fomento de práticas agrícolas sustentáveis, que geram impactos 

positivos na saúde dos agricultores e comunidades rurais (CHISTIANO et al, 2020). 

A exigência da compra da agricultura familiar foi inspirada na experiência 

acumulada do PAA de 2003, bem como nos efeitos para agricultura familiar e 

segurança alimentar. O programa completou 60 anos em 2015, mostrando que as 

diversas reformulações ocorridas tiveram intuito de promover melhorias na gestão e 

cobertura, como também a conexão das políticas de segurança alimentar e de 

desenvolvimento agrário. Pelo desenho e abrangência, o programa brasileiro é 

referência mundial para a ONU e muitos países do mundo no quesito de boas 

práticas de políticas públicas para o desenvolvimento (ALVIM et al, 2017). 

Muitos nutricionistas que atuam na rede pública junto ao PNAE, mostram 

dificuldades em realizar cardápios nutritivos, pelo fato do valor por aluno, repassado 

pelo programa ser baixo. Sendo assim o profissional necessita da ajuda direta da 

gestão administradora do município, para então solicitar uma quantia a mais para 

realizar as compras dos gêneros alimentícios para a realização das refeições 

(SANDER et al, 2013). 

2.2.2 Agricultura Familiar 

 
A agricultura familiar assume diversas formas por todo o mundo, mas em 

geral inclui todas as atividades agrícolas de base familiar ligadas a diversas áreas do 

desenvolvimento rural, consistindo num meio de organização das produções 

agrícola, florestal, pesqueira, pastoril e aquícola, geridas e operadas por mão de 

obra familiar. A atividade possui um peso enorme no setor de produção de 

alimentos, tanto nos países desenvolvidos como naqueles em desenvolvimento. Na 

prática, a agricultura familiar é condicionada por fatores naturais (agroecologia e 

geografia dos territórios), mas também por fatores sociais e humanos: ambiente 

político; acesso aos mercados; acesso a recursos naturais essenciais como a terra e 

água; acesso à tecnologia e a serviços de extensão; acesso ao financiamento e ao 

conhecimento especializado, etc (CRN-5, 2014). 
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Com a promulgação da Lei nº 11.947/2009 pelo Fundo Nacional de 

Desenvolvimento da Educação (FNDE), o PNAE modificou o escopo do processo de 

compra de alimentos para o programa, inserindo a obrigatoriedade dos municípios 

destinarem no mínimo 30% dos recursos repassados para estados e municípios na 

compra direta de alimentos provenientes da agricultura familiar, reafirmando o 

potencial para efetivação da SAN. No ano de 2015, a capacidade de investimento na 

compra de alimentos da agricultura familiar pelo PNAE atingiu mais de 3,8 bilhões 

de reais, uma vez que o total de recursos repassados podem ser gastos nesta 

modalidade de aquisição, e um valor mínimo de 1,1 bilhão de reais, considerando 

apenas os 30% exigidos por lei (OLIVEIRA et al, 2018). 

O apoio aos pequenos e médios produtores rurais e urbanos para a produção 

de alimentos locais é considerado essencial para a sustentabilidade, considerando o 

atendimento de dimensões sociais (ocupação e renda de agricultores), ecológicas 

(diversidade e oferta de alimentos de qualidade), econômicas (menor custo com 

transporte) e culturais (confiabilidade do produto, preservação do hábito regional e 

da produção artesanal), promovendo uma conexão entre o rural e o urbano. 

Destacam-se, ainda, as possibilidades de certificação dos produtos por meio de 

Sistemas Participativos de Garantia e do Controle Social na venda direta 

(FERREIRA et al, 2013). 

Diferentemente da aquisição de alimentos da agricultura familiar com recursos 

do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), o abastecimento do 

PNAE com alimentos do PAA não é obrigatório. Entretanto, pode ocorrer mediante a 

elaboração de projetos em âmbito municipal. Em tal circunstância, são adquiridos 

para doação simultânea, com recurso do Ministério do Desenvolvimento Social e 

Combate à Fome (MDS). A relevância da referida modalidade no âmbito do PAA 

pode ser evidenciada na medida em que, do total de recurso destinado para a 

execução do Programa em 2011, 67,9% foram dedicados para a Compra com 

Doação Simultânea (SOARES et al, 2013). 

Nutricionistas de diferentes áreas de atuação relacionam-se direta ou 

indiretamente com a oferta e o consumo de produtos da Agricultura Familiar (AF). 

Aqueles que atuam no Programa Nacional de Alimentar Escolar (PNAE) certamente 

estimulam a produção e o desenvolvimento da AF, sobretudo devido à 
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obrigatoriedade de que pelo menos 30% dos gêneros alimentícios utilizados no 

PNAE tenham origem neste tipo de Agricultura (CRN5, 2014). 

Nesse processo, as unidades escolares assumem importante papel como 

entidades consumidoras dos produtos. Em 2011, as creches e pré-escolas 

representaram o segmento com maior representatividade (46,55%) entre as 

entidades consumidoras, seguido das associações beneficentes (11,53%). Da 

mesma forma ocorreu no Estado catarinense, onde 37,02% das entidades atendidas 

foram categorizadas como creches/pré-escolas, e 16,1% foram associações 

beneficentes (SOARES et al, 2013). 

A conexão entre a agricultura familiar e a alimentação escolar fundamenta-se 

nas diretrizes estabelecidas pela Lei nº 11.947/2009, que dispõe sobre o 

atendimento da AE, em especial no que tange: 

 
• Ao emprego da alimentação saudável e adequada, 

compreendendo o uso de alimentos variados, seguros, que respeitem a 

cultura, as tradições e os hábitos alimentares saudáveis e; 

• Ao apoio ao desenvolvimento sustentável, com incentivos para a 

aquisição de gêneros alimentícios diversificados, sazonais, produzidos em 

âmbito local e pela agricultura familiar (FNDE, 2017). 

 
A aquisição da agricultura familiar para a alimentação escolar está 

regulamentada pela Resolução CD/ FNDE nº 26, de 17 de junho de 2013, 

(atualizada pela Resolução CD/FNDE nº 04, de 2 de abril de 2015), que dispõe 

sobre o atendimento da alimentação escolar aos alunos da educação básica no 

âmbito do PNAE. Com base na Resolução supracitada, a Coordenação Geral do 

Programa Nacional de Alimentação Escolar – CGPAE/FNDE elaborou o Manual de 

Aquisição de Produtos da Agricultura Familiar para a Alimentação Escolar, que tem 

como objetivo apresentar o passo-a-passo do processo de aquisição da agricultura 

familiar. ( FNDE, 2017). 

 
Segundo a Nutricionista Amélia Reis (2017), para estimular o 

desenvolvimento da Agricultura Familiar com mais efetividade em sua rotina 

profissional, os Nutricionistas, assim como outros gestores que se relacionam com a 

AF, “precisam questionar-se e questionar aos seus pares: quais as vantagens em 

https://www.fnde.gov.br/fndelegis/action/UrlPublicasAction.php?acao=abrirAtoPublico&sgl_tipo=LEI&num_ato=00011947&seq_ato=000&vlr_ano=2009&sgl_orgao=NI
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adquirir produtos da AF para o agricultor e sua família? E para o consumidor final? E 

para a economia local? E para redução do êxodo rural e posterior inchaço nas 

grandes cidades?”. Além disso, é preciso “mapear quais as produções já existentes; 

se existe potencial para outras; como estão articulados os agricultores; se eles 

possuem assistência técnica e, em caso negativo, como orientá-los para que isso 

ocorra”, complementa Reis. 

 
2.3 Normas Sanitárias da Unidade de Alimentação e Nutrição do Ambiente 

Escolar 

 
As estruturas das UAN escolares devem estar conforme às premissas da 

RDC 216/2004, para evitar a proliferação de microrganismos nos alimentos e 

superfícies que entram em contato com os mesmos; e dispor de equipamentos e 

utensílios indispensáveis para a produção eficiente de refeições em condições 

nutricionais e microbiológicas satisfatórias (LUSTOZA et al, 2018). 

 
Frisa-se que as edificações devem estar isentas de goteiras, vazamentos, 

umidade, trincas, rachaduras, bolor e descascamento. A infraestrutura deve conter 

iluminação adequada, com proteção contra quebras das lâmpadas para evitar a 

eventualidade de contaminação dos alimentos com materiais físicos (como 

fragmentos de vidro) e acidentes (LUSTOZA et al, 2018). 

 
Quadro 2. Estrutura básica da UAN escolar. 

 
 

Requisitos básicos para estrutura da UAN 

Piso material liso, resistente, impermeável, lavável, de cores claras e em bom estado 

de conservação, resistente ao ataque de substâncias corrosivas e de fácil 

higienização (lavagem e desinfecção), não permitindo o acúmulo de alimentos 

ou sujidades. Deve ter inclinação em direção aos ralos, o suficiente para não 

permitir que a água fique estagnada. 

Ralos devem ser colocados a distância adequada um dos outros, de modo a permitir 

uma adequada drenagem. Devem ser circulares e ter no mínimo 10 cm de 

diâmetro. Em áreas que permitam existência de ralos e grelhas, estes materiais 

devem ser em número suficiente, sifonados, e as grelhas devem possuir 

dispositivo que permita o fechamento. Devem ser mantidos em condições 

adequadas de higienização, conservação, com ausência de resíduos, a fim de 

evitar entupimentos. 
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Paredes e 

divisórias 

acabamento liso, impermeável, lavável, de cores claras, em bom estado de 

conservação. Deve ter ângulo arredondado no contato com o piso. Livre de 

umidade, descascamentos, rachaduras. Se for azulejada deve respeitar a altura 

mínima de 2 metros. 

Tetos e 

forros 

material liso, impermeável, lavável, de cores claras e em bom estado de 

conservação. Devem ser isentos de goteiras, vazamento, umidades, trincas, 

rachaduras, bolores e descascamentos. Proibido o forro de madeira. Se houver 

necessidade de aberturas para ventilação, estas devem possuir tela, com malha 

de 2 mm, de fácil limpeza. 

Janelas com telas milimétricas limpas, sem falhas de revestimento e ajustadas aos 

batentes. As telas devem ter malha de 2 mm, removível ou fixa e de fácil 

limpeza, em bom estado de conservação. As janelas devem estar livres de 

quebras, trincas ou rachaduras e protegidas de modo a não permitir que os 

raios solares incidam diretamente sobre os alimentos ou equipamentos mais 

sensíveis ao calor. 

Portas superfícies lisas, de cores claras, de fácil limpeza, ajustadas aos batentes, de 

material não absorvente, com fechamento automático (mola ou similar) e 

protetor no rodapé. 

Estruturas 

anti pragas 

Janelas protegidas com tela milimétrica, removível ou fixa, desde que facilite a 

higienização mensal dos vidros e da tela. Protetor no rodapé das portas, 

evitando assim a entrada de insetos e roedores. 

Instalações 

sanitárias 

Devem existir banheiros separados para cada sexo, em bom estado de 

conservação, constituído de vaso sanitário, pia e mictório para cada 20 

funcionários, dispostos de bacia com tampa, papel higiênico, lixeira com tampa 

acionada por pedal, mictórios com descarga, pias para lavar as mãos, sabonete 

líquido ou sabão antisséptico, toalha de papel, de cor clara, não reciclado. 

Vestiário Separada para cada sexo, devendo possuir armários individuais e chuveiro para 

cada 20 funcionários, com paredes e pisos de cores claras, material liso, 

resistente, impermeável, portas com molas, ventilação adequada e janelas 

teladas. 

Refeitório Devem conter mesas e cadeiras em quantidade suficiente para que os alunos 

se acomodem corretamente para consumirem a refeição. Podem permanecer 

no refeitório os equipamentos para distribuição de alimentos como o balcão 

térmico e utensílios de mesa (talheres e canecas). O balcão deve estar limpo, 

com água tratada e limpa, trocada diariamente, mantido à temperatura de 80 a 

90º. Deve ter espaço para mesas e cadeiras facilitando a circulação. 

 

Fonte: Adaptada do Departamento de Suprimento Escolar, 2010. 
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A compra nacional de equipamentos para cozinha e refeitórios escolares faz 

parte da proposta do Ministério da Educação – MEC de aparelhar as creches e pré- 

escolas construídas ou reformadas no âmbito do Programa Nacional de 

Reestruturação e Aparelhagem da Rede Pública de Educação Infantil – 

PROINFÂNCIA, o qual visa a promover ações supletivas e redistributivas para a 

correção progressiva das disparidades de acesso, garantia de um padrão mínimo de 

qualidade de ensino e melhoria da infraestrutura da rede física escolar existente no 

município. (FNDE, 2017). 

 
De acordo com levantamentos conduzidos em diferentes países e no Brasil, 

os manipuladores de alimentos são importante fonte de disseminação de 

microrganismos patogênicos, principalmente para os alimentos, sendo bem 

estabelecida a associação entre falhas em processos de manipulação e a ocorrência 

de doenças veiculadas por alimentos (LIMA et al, 2011). 

 
A partir de 1988, a merenda escolar foi estabelecida como direito 

constitucional, vindo a sofrer importantes transformações quanto ao seu conteúdo e 

sua operacionalização, entre as quais destacamos duas diretrizes que afetam a 

carga de trabalho das merendeiras: o controle social é feito através dos Conselhos 

da Alimentação Escolar (CAE), formados por representantes da Secretaria Municipal 

da Educação, professores, pais de alunos, alunos e comunidade em geral, que têm 

como funções acompanhar e deliberar sobre a aplicação de recursos, a aquisição de 

alimentos, seu armazenamento, preparo e distribuição; grande parte dos alimentos 

consumidos são in natura e devem ser adquiridos de pequenos produtores locais 

(BATISTA et al, 2010). 

 
Do mesmo modo, foram incorporadas metas higiênicas à política de 

segurança alimentar brasileira. A manipulação dos alimentos, de acordo com as 

normas sanitárias, constitui objeto de fiscalização pública, acarretando, para as 

trabalhadoras, a necessidade de incorporação das novas tarefas, como clorar as 

verduras, as frutas, as canecas, os pratos, as colheres etc., representando um 

aumento importante no volume de serviço a ser executado diariamente (BATISTA et 

al, 2010. 
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Apesar da educação em saúde no ambiente escolar ter se consolidado, as 

atividades escolares nestas áreas nem sempre produzem em muitas situações 

resultados sólidos. Esse problema é atribuído a uma série de fatores relacionados à 

educação nacional, a deficiente formação dos professores em relação à educação 

em saúde, como também a precariedade em relação aos conhecimentos didáticos 

(SOUZA et al, 2014). 

 
3 METODOLOGIA 

Refere-se a uma pesquisa exploratória com abordagem de natureza qualitativa, 

utilizando-se os descritores: Alimentação Escolar, Nutrição, PNAE, Alimentação 

Saudável, Alimentação Adequada, FNDE, Programas Alimentares, Normas 

Sanitárias, UAN. Foram selecionados artigos originais da língua portuguesa. Foram 

exclusos artigos publicados com mais de 10 anos. A pré-seleção foi feita pelos 

títulos, os quais deveriam conter como primeiro critério de inclusão o termo completo 

e/ou referências escolares, hábitos alimentares ou alimentação saudável, 

acompanhados da leitura dos resumos disponíveis e como método de análise o 

fichamento desses artigos, havendo a possibilidade de serem descartados os que 

não satisfazerem de alguma forma ao tema proposto. 

Foi realizada uma revisão de literatura, caracterizada por meio da coleta de 

artigos cientificamente comprovados e publicados, por meio das bases de dados: 

biblioteca eletrônica Scientific Eletronic Liberary Online (SciELO), Literatura Latino- 

americana e do Caribe em Ciências da Saúde (LILACS), no segundo semestre de 

2020 (mês de Junho à Dezembro). 

Descartes (2003), por meio do método dedutivo, buscou apresentar uma nova 

forma de se realizar uma pesquisa científica, abstendo-se do sobrenatural e 

tentando, ao máximo, ater-se ao seu método, para, por meio da razão buscar um 

conhecimento que ele intitulou como verdadeiro. Para ele, não existe um 

pensamento comum. Verdadeiro. Nem alma elevada suficiente que obtenha o dom 

da clarividência. O bom senso ou a razão é igual a todos os homens, mas os 

melhores resultados vêm dos que utilizam o melhor caminho para pensar. A razão 

está presente, igualmente, em todos os homens, pois é ela que os diferencia dos 

demais animais, mas o método escolhido é o que permite o melhor aproveitamento 

desta razão ( MOURA et al. 2014). 
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Foram respeitadas a autoria das fontes pesquisadas, referenciando os autores 

citados no texto e nas referências bibliográficas conforme a lei vigente que rege os 

direitos autorais no país (BRASIL, 1998). A citação das fontes utilizadas foi realizada 

conforme as normas da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas) que 

atualmente estão vigentes no país. 
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4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 
 

QUADRO 1 – Relação dos artigos selecionados para análise 
 

Autoria/Ano de 

 
publicação/local 

Objetivo Metodologia Principais  resultados 

LIMA, et al (2017). Porto 

Alegre. 

Avaliar o 

impacto da educação 

alimentar sobre o 

consumo de açúcar 

na mudança de 

hábitos alimentares 

de alunos em escola 

pública de um 

município da Região 

Metropolitana de 

Porto Alegre/ RS. 

Foi utilizado questionário 

alimentar do dia anterior 

(recordatório). 

Em relação  ao 

questionário do dia 

anterior  no  desjejum 

houve    aumento 

estatisticamente 

significativo no consumo 

de frutas (de 17,8% para 

44,4%) 

Em  relação  ao 

questionário sobre  o 

consumo de alimentos 

ricos em  açúcares 

diferenças 

estatisticamente 

significativas   foram 

observadas apenas no 

aumento do consumo de 

balas, pirulitos e chicletes 

na frequência de uma 

vez por dia. 

SOUZA et al (2019) Rio 

Paranaíba, MG. 

Avaliar o consumo de 

vegetais por 

adolescentes    e 

desenvolver 

preparações 

saudáveis com os 

alimentos   menos 

consumidos, 

mediante o emprego 

de  técnicas 

gastronômicas. 

Abordou-se no questionário 

estruturado, questões sobre 

a ingestão dos alimentos: 

abóbora, alface, batata, 

berinjela, beterraba, cará, 

cenoura, chuchu, inhame, 

mandioca, quiabo e tomate. 

Na segunda etapa, 

selecionaram-se os três 

alimentos menos 

consumidos: abóbora, 

chuchu e berinjela, para o 

- 58,33% dos 

adolescentes declararam 

não gostar ou consumir a 

abóbora; 

- 63,88% o chuchu, 

 
-83,33% a berinjela. 

 
onde apenas 5% dos 

estudantes tiveram 

rejeição as preparações 

realizadas. 
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  desenvolvimento de 

preparações com a 

aplicação de técnicas 

gastronômicas doce de 

abóbora,     brigadeiro     de 

chuchu e pizza de berinjela. 

 

FERREIRA et al,   (2013). 

Campinas. 

Analisar a demanda e 

a oferta de alimentos 

orgânicos para a 

alimentação escolar 

no estado de Santa 

Catarina de acordo 

com a 

regulamentação do 

Programa Nacional 

de Alimentação 

Escolar. 

A pesquisa realizada 

ocorreu em duas etapas. Na 

primeira etapa foi realizado 

um questionário eletrônico e 

na segunda etapa foram 

entrevistados os membros 

do Conselheiros de 

Alimentação Escolar (CAE). 

A pesquisa foi trabalhada 

com dados de 52 municípios 

do estado de Santa 

Catarina. 

Destaca-se que dentre 

os 52 municípios, 6 

também compravam 

alimentos orgânicos não 

provenientes da 

agricultura familiar. A 

região com o maior 

percentual de 

compradores foi a 

Região Sul com 27,3%. 

Na análise dos critérios 

de seleção dos 

fornecedores para a 

alimentação escolar, no 

que concerne a 

agricultores familiares, 

43,7% foram escolhidos 

por chamada pública. 

CARVALHO et   al   (2014). 

Minas Gerais. 

Avaliar o 

planejamento, 

processo produtivo, 

distribuição    e 

adequação nutricional 

do cardápio da 

refeição  principal 

ofertada em escolas 

municipais. 

Trata-se de um estudo 

descritivo com delineamento 

transversal realizado no 

período de março de 2011 a 

abril de 2012 em escolas 

municipais de Belo 

Horizonte, estado de Minas 

Gerais, participantes do 

Programa Escola Integrada 

(PEI). 

Dos 210 cardápios 

analisados, identificou- 

se alteração, em relação 

ao planejado, em 166 

(79%), sobretudo em 

virtude da alegação de 

falta de ingredientes 

(37,10%). A baixa 

aceitação de 

determinadas 

preparações (5,70%), a 

utilização de ingredientes 

próximos à data de 

vencimento   (5,20%),   a 

falta de planejamento do 
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   pré-preparo (4,80%) e a 

falta de equipamentos 

(1,90%) também foram 

citados como motivos 

para as alterações. 

SILVA et al (2018). Rio de Analisar as condições Foi realizado um estudo em De acordo com os 

Janeiro. higiênico-sanitárias nove Unidades de resultados, verifica-se 

 em nove Unidades de Alimentação e Nutrição que todas as UANE se 

 Alimentação e (UAN) localizadas em encontraram no grupo B 

 Nutrição Escolares escolas de um polo regional (parcialmente adequado) 

 (UANE) de um de um município do estado para o   BT   edificação. 

 município do Rio de do RJ, no ano de 2014. Para Para os BT 

 Janeiro (Brasil). avaliação das condições manipuladores, 

  higiênico-sanitárias das processos/procedimentos 

  Unidades de Alimentação e e higienização ambiental, 

  Nutrição (UAN). a maioria apresentou 

   resultados enquadrados 

   nos grupos B 

   (parcialmente adequado) 

   e C (inadequado). Mais 

   da metade delas também 

   apresentou para o   BT 

   equipamentos para 

   temperatura controlada 

   resultados nos grupos B 

   (parcialmente adequado) 

   e C (inadequado). Por 

   outro lado, a maior parte 

   da UANE encontrou-se 

   no grupo A (adequado) 

   para o BT recebimento. 

 
 
 

 

No estudo de LIMA, et al. (2017) realizado em escola pública de um município 

da Região Metropolitana de Porto Alegre/RS, durante os meses de agosto e 

setembro de 2014, onde foram avaliados estudantes em programa de intervenção 

com base em educação alimentar. Onde foi feito encontros de intervenções com 

aplicação de atividades como Construção da Pirâmide Alimentar. 
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Após feito as atividades que foram realizadas em dias diferentes, foi aplicado 

os questionários para identificar as mudanças dos hábitos alimentares dos 

estudantes da escola participante do programa de intervenção, onde as intervenções 

feitas tiveram resultados positivos em relação a mudança dos hábitos alimentares e 

conscientização dos estudantes em relação a alimentação saudável. 

Para o desenvolvimento de preparações com a aplicação de técnicas 

gastronômicas (doce de abóbora, brigadeiro de chuchu e pizza de berinjela). Onde 

mostrou uma aprovação positiva em relação as preparações realizadas para a 

intervenção aos alunos que participaram da oficina, tendo apenas uma pequena 

quantidade de rejeição total à abobora, chuchu e berinjela e as respectivas 

preparações realizadas. 

A prática da educação em saúde por meio do diálogo e da troca de 

conhecimentos, como nas oficinas de culinária, proporciona melhor entendimento e 

aperfeiçoamento do conhecimento científico, indo de encontro ao saber popular 

através da transmissão de informações e trabalhos realizados com a população 

estimulando-os de forma sutil a solucionar seus próprios problemas e promover 

mudanças (SILVA et al., 2009; DUARTE; BORGES; ARRUDA, 2011). 

No estudo de Ferreira et al. (2013), realizado pelo Cecane/SC, ocorreu em 

duas etapas, a primeira foi enviado questionário eletrônico para identificar o 

percentual de recursos do PNAE utilizados para compras de alimentos da agricultura 

familiar para a alimentação escolar e quais municípios compravam alimentos 

orgânicos. A segunda etapa foram entrevistados atores sociais de municípios que 

compravam alimentos orgânicos da agricultura familiar para a alimentação escolar. 

Esses atores foram nutricionistas, diretores escolares ou coordenadores 

pedagógicos, merendeiras, agricultores familiares e cooperativas de agricultores, 

bem como Conselheiros de Alimentação Escolar (CAE). 

O programa de agricultura familiar é essencial dentro de uma gestão escolar, 

onde os estudantes necessitam de alimentos seguros e livres de substancias 

químicas para obter uma boa nutrição visando o desenvolvimento do estudante tanto 

dentro da escola quanto fora dela, para a formação de um individuo sadio e 

disciplinado. 
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Diante do cenário custoso a agricultura familiar depende do valor repassado 

para licitação e efetuação da compra dos alimentos produzidos, onde faz com que 

muitos agricultores não tenha como fornecer variedades de produtos sempre que 

solicitado pela gestão alimentar da rede escolar. 

A Lei nº 11.947, de 16 de junho de 2009, determina que no mínimo 30% do 

valor repassado a estados, municípios e Distrito Federal pelo Fundo Nacional de 

Desenvolvimento da Educação (FNDE) para o Programa Nacional de Alimentação 

Escolar (PNAE) deve ser utilizado na compra de gêneros alimentícios diretamente 

da agricultura familiar e do empreendedor familiar rural ou de suas organizações, 

priorizando-se os assentamentos da reforma agrária, as comunidades tradicionais 

indígenas e as comunidades quilombolas. A aquisição dos produtos da Agricultura 

Familiar poderá ser realizada por meio da Chamada Pública, dispensando-se, nesse 

caso, o procedimento licitatório (FNDE, 2017). 

Para esses tipos de programas existem diversos setores do governo com 

divisões municipais, estaduais e federais, para que esses repasses ocorram de 

forma segura, para que tudo seja aplicado corretamente, visando que a alimentação 

chegue ao estudante e que possa nutri-lo. 

No estudo de CARVALHO et al (2014) realizado em escolas municipais de Belo 

Horizonte, estado de Minas Gerais, demonstrou inúmeras discordâncias e 

dificuldades na elaboração de cardápios em algumas escolas da rede municipal do 

estado de Minas, como por exemplo: falta de ingredientes, valor repassado para 

realizar compras de produtos, inexperiência de alguns funcionários da UAN e ainda 

uma falha no planejamento logístico em relação ao abastecimento dos gêneros 

alimentícios. 

O Ministério da Saúde e o da Educação são corresponsáveis por assegurar a 

implantação da Política Nacional de Alimentação e Nutrição e, consequentemente, 

de parte da Política Nacional de Promoção de Saúde nas escolas, em consonância 

com os critérios de execução do Programa Nacional de Alimentação Escolar 

(PNAE). Este último, por sua vez, tem como objetivos atender as necessidades 

nutricionais do aluno no período escolar e, nesse contexto, promover hábitos 

alimentares saudáveis (CERVATO et al. 2013). 

https://www.fnde.gov.br/fndelegis/action/UrlPublicasAction.php?acao=abrirAtoPublico&sgl_tipo=LEI&num_ato=00011947&seq_ato=000&vlr_ano=2009&sgl_orgao=NI
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Nessa perspectiva, os cardápios do PNAE são considerados importante 

instrumento para satisfação das necessidades nutricionais e formação de hábitos 

alimentares saudáveis, devendo contribuir para a promoção da saúde e também 

para a preservação da cultura alimentar. Assim, destaca-se que o adequado 

planejamento e o acompanhamento da execução dos cardápios são essenciais para 

o alcance dos objetivos do programa. (GARCIA et al, 2012). 

A dificuldade de aceitação entre alguns alunos com relação a não adição de 

açúcares e a utilização de alimentos in natura no cardápio, é um problema para o 

nutricionista responsável, pois, existirá um certo desperdício e automaticamente um 

déficit de nutrientes essenciais para o aluno. Podendo de certo modo, levar com que 

aqueles tipos de alunos adquiram lanches não saudáveis quanto oferecido pela 

escola. 

A história do Programa evidencia a substituição de um modelo que incentivou o 

consumo e a produção de alimentos processados pela indústria por outro, que 

pretende incentivar a produção e o consumo de alimentos da agricultura familiar. Tal 

estratégia pauta-se na relevância desse segmento produtivo para a Segurança 

Alimentar e Nutricional da população brasileira. (SOARES et al; 2014). 

Crianças e adolescentes que se alimentam bem antes e durante as atividades 

escolares têm maior facilidade de compreensão e poder de concentração. 

“Considerando as recomendações de priorizar o consumo de alimentos in natura e 

minimamente processados, presentes no Guia Alimentar para a População 

Brasileira, o correto é que os alimentos ofertados nas escolas sejam frescos e 

processados pouco antes de serem consumidos, priorizando os produtos fontes de 

vitaminas, minerais e proteínas, isentos de corantes, conservantes e aromatizantes 

artificiais, descartando o uso de produtos prontos, industrializados, tais como 

refrigerantes, sucos industrializados, salgadinhos, guloseimas, e afins”. (CRN-8, 

2019). 

Os cardápios da alimentação escolar deverão ser elaborados pelo nutricionista 

responsável com utilização de gêneros alimentícios básicos, respeitando-se as 

referências nutricionais, os hábitos alimentares, a cultura e a tradição alimentar da 

localidade, pautando-se na sustentabilidade e diversificação agrícola da região, na 

alimentação saudável e adequada (LEI Nº 11.947; 2009). De acordo a legislação 
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observa-se que existe uma necessidade da participação direta do nutricionista na 

alimentação escolar da rede pública de ensino. 

No estudo de SILVA et al (2018), realizado em nova UANE localizadas em 

escolas públicas no Rio de Janeiro no ano de 2014, visa que as questões sanitárias 

das UANE precisam seguir os parâmetros se segurança alimentar, para que não 

haja contaminação aos alimentos que os estudantes vão ingerir. 

O manipulador é fundamental quando se trata da segurança dos alimentos, 

pois, em contato com os mesmos, da origem até o momento da comercialização, 

pode se tornar um transmissor viável de agentes patogênicos de doenças 

alimentares, quando falhas e erros são cometidos. O ser humano também possui 

potente capacidade para veicular patógenos de pessoa a pessoa, com graves riscos 

à saúde. (GRAÇAS et al. 2017). 

Assim como em outras Unidades de Alimentação e Nutrição (UAN), nas 

Unidades de escolas públicas há uma intensa produção e manipulação de 

alimentos, o que demonstra a necessidade da implementação das Boas Práticas 

para Unidades de Alimentação e Nutrição Escolares (UANE) que podem ser 

avaliadas mediante a utilização do instrumento “Lista de verificação de Boas práticas 

para Unidades de Alimentação e Nutrição Escolares”, do BPAE, que foi 

desenvolvido pelo Centro de Colaboradores em Alimentação e Nutrição Escolar 

(CECANE) em parceira com o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação 

(FNDE), com base em portarias e resoluções dos estados de São Paulo e Rio 

Grande do Sul e na RDC 216/20045,6. (CARVALHO et al. 2014). 

É importante ressaltar que o excesso de peso na infância predispõe a várias 

complicações de saúde, como: problemas respiratórios, hipertensão arterial, 

dislipidemias, elevando o risco de mortalidade na vida adulta. Segundo a Pesquisa 

de Orçamentos Familiares (POF), realizada em 2008-2009, a prevalência de 

excesso de peso e obesidade em crianças de cinco a nove anos foi de 33,5% e 

14,3%, respectivamente. A prevalência do excesso de peso oscilou de 25 a 30% nas 

Regiões Norte e Nordeste e de 32 a 40% nas Regiões Sudeste, Sul e Centro-Oeste. 

Com magnitude menor, a prevalência da obesidade mostrou distribuição geográfica 

semelhante à observada para o excesso de peso. (EDUARDO et al. 2011). 
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De acordo com Wendisch (2010), é importante que se tenha uma manipulação 

apropriada dos alimentos, visando prevenir eventos de doenças transmitidas por 

alimentos (DTA), originadas pelo consumo de alimentos ou bebidas contendo 

agentes patogênicos; pela presença de produtos químicos nocivos ou outras 

substâncias prejudiciais em quantidades que comprometam a saúde do consumidor. 

O Manual de Boas Práticas é um documento que descreve as operações 

realizadas pelo estabelecimento incluindo, no mínimo, os requisitos sanitários dos 

edifícios; a manutenção e a higienização das instalações, dos equipamentos e dos 

utensílios; o controle da higiene e saúde dos manipuladores; o controle e garantia de 

qualidade do produto final. Além disso, objetiva descrever os procedimentos 

adotados para atender os requisitos às Boas Práticas, incluindo desde aspectos de 

higiene pessoal, projetos e instalações, limpeza e sanitização de equipamentos e 

utensílios, até controles aplicados aos processos para assegurar a produção de 

alimentos seguros (ANVISA, 2006). 

A higiene pessoal, higiene e bom estado dos utensílios e limpeza da Unidade 

de Alimentação e Nutrição está diretamente ligada à qualidade das refeições e 

saúde dos alunos que consome o produto final preparado, garantindo assim, 

harmonia entre os colaboradores, a ingestão completa de nutrientes ofertado para 

os alunos, ocasionando um desempenho plausível dos alunos nas salas de aula. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
 

De modo geral a pesquisa ressalta que a alimentação saudável e adequada 

dentro das escolas da rede pública de ensino é de grande importância para o 

desenvolvimento dos alunos, a necessidade de nutrientes específicos para o 

progresso psicológico e social do aluno se dispõe em algumas dificuldades para 

serem ofertados nas refeições no ambiente escolar. De acordo com a pesquisa 

muitos profissionais de nutrição encontram dificuldades em realizar comprar de 

produtos específicos, pois, o valor repassado pelo PNAE não é suficiente, sendo 

assim o nutricionista responsável pela UAN deve solicitar uma verba municipal junto 

a gestão atual, para então acometer as necessidades nutricionais dos alunos. Os 

programas de alimentação escolar ainda se mostram falhos, principalmente pelo 

valor repassado por aluno, onde poderia ser realizado com o governo pautas para a 

solicitação de um reajuste no valor repassado. A pesquisa ressalta a importância do 

local no ambiente escolar em que é preparada as refeições, onde, o ambiente deve 

cumprir com as legislações do Manual de Boas Práticas, visando o seguimento em 

conjunto dos manipuladores de alimentos para evitar algum tipo de contaminação 

que possa prejudicar a saúde dos alunos. Porem nem todas as UAN e os 

manipuladores de alimentos seguem os protocolos do Manual de Boas Práticas, 

sendo necessário ao profissional de nutrição responsável pelo local à realizar 

intervenções como: palestras, oficinas de manipulação de alimentos, reuniões com 

gestores para manter o local da UAN organizado como mostra nos protocolos. 
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