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RESUMO 

 

 

 

Considerando o importante papel do educador na formação cidadã dos estudantes em 

todos os níveis, esta pesquisa desponta na busca de novos caminhos que melhor reflitam 

sobre a educação em saúde nos ensinos de base, objetivando conhecer o nível de 

informação demonstrado pelos professores do ensino infantil sobre conceitos ligados à 

qualidade em alimentos, higiene alimentar e seus fatores determinantes. Foram visitadas 

17 (dezessete) escolas da rede municipal de ensino de Buíque-PE, sendo 07 (sete) 

localizadas na zona urbana e 10 (dez) localizadas na zona rural. Nestas escolas foram 

aplicados 31 (trinta e um) questionários junto aos professores do ensino fundamental, 

dos quais 14 (catorze) lecionam nas escolas da zona urbana e 17 (dezessete) nas escolas 

situadas na zona rural. Na análise dos questionários podemos constatar que há uma 

carência de informação por parte das educadoras sobre o tema abordado. Sendo assim, 

os resultados apontam para a necessidade do desenvolvimento de um programa de 

capacitação continuada, visando ampliar o conhecimento dos professores de educação 

infantil acerca do tema segurança alimentar. 

 

Palavras-chaves: Investigação epidemiológica, práticas higiene, educação em saúde. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ABSTRACT 

 

 

 

Considering the important funcion of the educator on formation commoner from the 

students at every the levels, this search blunt on she picks of new roads what best 

reflection above the education health on the educations of base objective know the level 

of information demonstrated bristles professors of the school infantile on the subject of 

conceptions linked together on the quality foods, hygiene alimentary and yours factors 

determining. Have been visited 17 (seventeen) schools from municipal of school of 

Buíque-PE, being 07 (seven) located on zone urbane and 10 (ten) located on 

countryside. In these schools were applied 31 (thirty one) questionnaires joined 

professors  of the basic education , from the what 14 ( fourteen) lecture on the schools 

from zone urbane and 17 (seventee) on the schools situated on countryside. On analysis 

from the questionnaires can certify what there is a lack of information for some of the 

educator above the theme approach. Such being the case, the outcomes annotation for 

necessity of the development by one program of capacity continued, aim at to amplify 

the knowledge from the professors of education infantile as for of the theme safety 

alimentary. 

 

 

Key-words: Epidemiologic investigation, hygiene practices, education in health. 
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1. INTRODUÇÃO E JUSTIFICATIVA 

 

Nos últimos anos, muita ênfase tem sido dada à segurança alimentar, 

possibilitando a utilização de fundamentos científicos no estabelecimento de padrões, 

especificações e recomendações aplicadas ao controle de qualidade dos alimentos, com 

o objetivo de assegurar ao consumidor a aquisição de produtos que não ofereçam riscos 

à saúde (RIEDEL, 2005).  

As enfermidades veiculadas por alimentos (EVA) ou doenças transmitidas por 

alimentos (DTA`s) são problemas sérios em todo o mundo e não existe sociedade imune 

a esse flagelo. Nos Estados Unidos da América (EUA), são estimadas anualmente, entre 

seis e trinta e três milhões de casos, com 9.000 mortes. Desses, cinco milhões são 

atribuídos à carne e produtos avícolas, com 4.000 mortes (FIGUEIREDO, 1999). 

Sem dúvida, a segurança alimentar constitui peça fundamental para elevar o 

nível da saúde da população. Um dos maiores desafios da sociedade contemporânea é a 

necessidade de se produzir alimentos em quantidade e qualidade adequadas para o 

consumo humano(RIEDEL,2005). 

No entanto, não basta que os alimentos, e suas matérias-primas, saiam das 

indústrias e do comércio com qualidade adequada, a sua manipulação, nos lares e nos 

locais de refeições coletivos, também necessita ser realizada de forma higiênica, sob o 

risco de contaminarem, neste momento, os alimentos e ocasionar casos e surtos de 

toxinfecções alimentares, muitas vezes com graves conseqüências. 

Hábitos de higiene, no entanto, são resultados de um complexo processo 

educativo a que todo indivíduo é submetido. Costumes e práticas herdadas de nossos 

pais, avós e demais ancestrais, resultam de um processo educativo natural, e por isso 

mesmo, estão tão arraigados no comportamento das pessoas. O problema, é que hábitos, 

antes inofensivos, pelo estilo e ritmo de vida que se vivia no passado, podem no 

presente tornar-se um risco à saúde, em função das novas tecnologias, do aumento da 

demanda, dos novos hábitos da modernidade. É comum transportar-se para um 

ambiente de preparação de alimentos em larga escala, hábitos e práticas domésticas, 

nem sempre adequadas a essa realidade. 

No entanto, novos hábitos só são modificados e introduzidos na rotina das 

pessoas, quando novos conhecimentos são compreendidos e dominados por estas. Eis o 

processo educativo propriamente dito. Contudo, quando mais cedo um indivíduo passa a 



 

ter contato com novos conhecimentos e suas implicações, mais chance tem de livrar-se 

de hábitos inadequados e adotar novos que não ponha em risco sua saúde. 

A epidemiologia e a profilaxia das doenças transmissíveis ao homem pelos 

alimentos, aliadas não só à microbiologia da contaminação e da decomposição destes 

alimentos como também ao uso de aditivos, têm merecido muito pouca atenção ainda 

em algumas localidades do Brasil até agora, não só por parte das autoridades e dos 

estudiosos em saúde pública, como também de parte do público consumidor (RIEDEL, 

2005). 

Para manutenção da saúde e prevenção de doenças em uma população, faz-se 

necessário rever as condições de saneamento básico, regras básicas de higiene, cuidado 

com os alimentos e água, cuidados com o solo, tratamento de indivíduos acometidos 

com doenças e principalmente orientação a essa população. 

As escolas infantis têm como função educar e cuidar de forma indissociável e 

complementar de crianças até seis anos de idade. Estão incluídos cuidados relacionados 

às atividades ligadas ao corpo, higiene, alimentação e educação na forma de atividades 

pedagógicas (CERISARA, 2004). 

A formação adequada do profissional que milita na área da educação infantil 

torna-se imprescindível, já que as informações adquiridas pelos alunos nessa fase 

representam a primeira etapa do desenvolvimento moral e cultural da criança 

(CERISARA, 2004). 

Visando suprir as necessidades básicas dos escolares na faixa etária 

supramencionada, o profissional que antes surgia sem exigência nenhuma de 

qualificação nessa área, segurança alimentar, passou a ser cobrado com relação a sua 

formação em quanto profissional de educação, sendo fundamental seu envolvimento 

com a realidade da comunidade na qual atua (RAPPAPROT,1981).   

Neste sentido, o papel do professor de ensino infantil, que tem como atribuição a 

educação formal das crianças, constitui peça fundamental para garantirmos no futuro 

alimentos mais seguros e hábitos adequados de higiene. Os conhecimentos sobre 

higiene pessoal e dos alimentos, podem, e devem ser tratado de forma transversal em 

todas as disciplinas ministradas aos alunos. A prática do professor influência 

diretamente no desenvolvimento dos alunos, embutindo desde cedo hábitos e conceitos 

apropriados (RAPPAPROT,1981).  

Realizamos uma avaliação do conhecimento destes profissionais a respeito de 

conceitos ligados à segurança alimentar, a partir da análise de questionários aplicados 



 

junto aos professores da rede municipal de ensino infantil da cidade de Buíque-PE, 

possibilitando diagnosticar e orientar ações voltadas para melhoria da qualidade de 

ensino no município. 

 

2. REVISÃO DE LITERATURA 

 

 Em toda a história da humanidade, a percepção e o entendimento da saúde 

adquirem diversos significados de acordo, inclusive, com o desenvolvimento científico. 

Saúde e doença devem ser vistas como situações ou momentos dinâmicos e 

contraditórios de um mesmo processo vital; dois momentos diversos e independentes. A 

falta de conhecimento a respeito dos problemas de saúde e de seus fatores causais aliada 

à inexistência de meios e de modos de combatê-los formou um quadro muitas vezes 

alarmante, presente ao longo da história (BASTOS et al., 2003).  

Dentre os microrganismos existentes, alguns têm especial interesse para a 

Microbiologia de Alimentos, por serem responsáveis por processos de deterioração, por 

participarem da elaboração de alimentos ou por serem causadores de doenças 

alimentares. São eles: bactérias, fungos (incluem leveduras e bolores), protozoários, 

vírus e outros, como os príons (RIEDEL, 2005). 

O indivíduo susceptível pode contaminar-se de outra pessoa, ou indiretamente 

através da água, solo, ar, fômites e alimentos. Nesta cadeia epidemiológica, o alimento é 

um carreador de contaminação diretamente das vias de eliminação do homem e dos 

animais; pode receber também os microorganismos patogênicos do homem 

indiretamente através dos artrópodes ou vetores, que possam levar a contaminação do 

lixo ou do ambiente contaminado; ou ainda, os alimentos podem receber uma 

contaminação presente no solo, água e ar, sem a presença do ser humano (SILVA Jr, 

1995).  

 As Doenças Transmitidas por Alimentos (DTA’s) são síndromes que afetam o 

consumidor. Manifestam-se com o desenvolvimento de sintomas clínicos 

gastrintestinais, relacionados com o período de incubação, quando causadas por agentes 

que desencadeiam doenças agudas. As doenças crônicas também ocorrem, no caso de o 

agente ser cumulativo (o consumo reiterado se soma no organismo, pois a excreção do 

agente é pobre ou não ocorre no consumidor). Em alguns casos, o agente pode 

disseminar-se para outros órgãos (RIEDEL, 2005). 



 

Apesar de haver subnotificações de casos e de surtos de DTA no Brasil, a sua 

notificação está prevista na legislação brasileira artigo 2º da Portaria do Ministério da 

Saúde nº 1461 de 22 de dezembro de 1999, estabelece:  

 

 

“Todo e qualquer surto ou epidemia, assim como a 

ocorrência de agravo inusitado, independente de constar na 

lista de doenças de notificação compulsória, deve ser 

notificado, imediatamente, às Secretarias Municipais e 

Estaduais de Saúde e à Fundação Nacional de 

Saúde/FUNASA” (Brasil, Ministério da Saúde port.1461/99).  

 

A notificação e diagnóstico das DTA’s são atividades que têm por objetivo o 

esclarecimento da ocorrência de natureza epidemiológica relacionada ao consumo de 

alimentos. É de interesse à saúde do consumidor, para implementação de medidas de 

controle dos agentes agravantes à saúde. Permite identificar perigos de maior incidência 

e prevalência, fornecendo dados indispensáveis para a elaboração de um plano combate. 

Para caracterizar casos e surtos de DTA, é necessário que a população esteja 

informada sobre os sintomas desta classe de ocorrência (diarréias brandas, episódios de 

vômito), pois comumente são considerados pelo próprio afetado como “mal-estar 

passageiro” e não necessariamente associados ao consumo de alimentos. Sintomas 

graves, como diarréias severas, febre e incapacitações físicas é que podem, em função 

da necessidade de atendimento médico e ou hospitalar, sugerir ao afetado ou seus 

contatos, uma “doença significativa” de origem alimentar.  

Prüss et al (2002) estimam que a diarréia é responsável por 4,3% dos anos de 

vida perdidos ou com incapacitação no mundo e que 88% desta carga de doenças é 

atribuída ao abastecimento de água, esgotamento sanitário e higiene inadequados. A 

maior concentração dessa carga localiza-se em crianças dos países em desenvolvimento, 

cuja situação do saneamento encontra-se extremamente vulnerável, não se vislumbrando 

perspectivas sustentadas e continuadas de reversão do quadro. A prevalência da doença 

em algumas regiões do Brasil, como a Nordeste, chega a 15,4% e em outras, como a 

Sul, a 5,9%, portanto é uma patologia de impacto considerável. 

Os profissionais de atendimento primário à saúde também devem estar alertados 

para estas ocorrências, com vistas ao dimensionamento do problema e da investigação 

de suas causas, assim como os profissionais da educação, proporcionando maior 



 

incentivo às mudanças de hábitos para melhoria das condições sanitárias de uma 

população. O conceito de ambiente higiênico não é e nem deve ser prerrogativa somente 

de países desenvolvidos. Basta que as condições intrínsecas e extrínsecas sejam 

adequadas para que, aliadas a um ambiente  

 

 

insalúbre, ocorram os eventos tão indesejáveis quanto temidos pelos responsáveis das 

áreas produtoras de alimentos. 

Segundo Focaccia (1996), deve - se incentivar a educação da população quanto 

às boas práticas de higiene pessoal com especial ênfase na lavagem rigorosa das mãos 

após o uso do banheiro, na preparação de alimentos, antes de se alimentar; na disposição 

sanitária de fezes, etc.  

Atualmente a crise no ensino de ciências e, particularmente de ciências da 

natureza, pode ser analisada sob vários aspectos. Um destes é o interesse despertado nos 

alunos pelas aulas de Ciências da Natureza que encontra resistência na abstração 

intrínseca dos conteúdos não espontâneos. Para que o processo de aprendizagem se 

realize é necessária uma abordagem que permita a aquisição destes conceitos abstratos, 

ou seja, de um envolvimento do aluno no processo. Esse envolvimento não está 

acontecendo, em parte, porque o ensino é baseado nos conteúdos defasados dos livros 

didáticos. Assim o ensino reside no processo estático de transmissão vertical de 

conhecimento do professor para o aluno (RAPPAPORT, 1981). 

Somente o diálogo gera um pensar crítico que é capaz, também, de gerar o 

diálogo. Com a visão do processo educativo numa tendência libertadora, o educador 

estimula o falar fazendo com que o aluno interfira, dialogue e se sinta capaz. A premissa 

básica daqueles que realizam o processo educativo dentro dessa perspectiva deve ser a 

de propiciar o fortalecimento pessoal dos seres humanos com quem interagem. O 

importante é ajudar o ser humano a ajudar-se, fazendo-o agente de seu 

desenvolvimento, com uma postura crítica e reflexiva de seus problemas e atitudes 

(FREIRE, 1987). 

 

 

 



 

 

 



 

3. MATERIAL E MÉTODO 

 

O município de Buíque ocupa 1.345 km² e representa 1.29% do Estado de 

Pernambuco. Está a uma altitude aproximada de 798 metros e localiza-se a uma latitude 

08º37'23" sul e a uma longitude 37º09'21" oeste, distando 278,4 km da capital, cujo 

acesso é feito pela BR-232, e PE-270. Sua população estimada em 2007 e de 49.937  

habitantes. 

 O período utilizado para coleta de dados foi de agosto de 2007 a fevereiro de 

2008.  A metodologia empregada para coleta de dados foram entrevistas. Utilizou-se 

para tanto de um questionário composto de vinte questões de múltipla escolha e 

discursivas sobre conceitos ligados à qualidade alimentar, higiene bem como seus 

fatores determinantes, aplicado a professores do Ensino Fundamental I da Rede 

Municipal, mais especificamente àqueles que ensinam crianças na faixa etária de três a 

seis ano (Anexo A).  

 A Secretaria de Educação de Buique classifica as escolas da Rede  Municipal 

em 04 (quatro) setores (A,B,C e D) segundo a sua localização. Neste trabalho, por 

questões estruturais e dificuldades de acesso, nos limitamos às escolas do setores A e B 

para compor no o universo amostral. O Setor A corresponde às escolas situadas no 

perímetro urbano, composta de 07 escolas e 20 professores, e o Setor B, situado na zona 

Rural , é composto por 18 (dezoito) escolas e 32 (trinta e dois) professores. No total 

foram visitadas 17 (dezessete) escolas, sendo 07 (sete) no Setor A e 10 (dez) no Setor B, 

totalizando 31 (trinta e um) professores entrevistados. 

Uma vez preenchidos os questionários, os seus dados foram estatisticamente 

tabulados, de forma a permitir sua análise, cujos resultados são apresentados a seguir. 
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4. RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

Por meio da análise dos dados foi constatado que no setor A (perímetro urbano) 

78,57% (11/14) dos educadores afirmavam ter sofrido entre uma e duas vezes episódios 

de doenças transmitidas por alimentos (DTA’s), enquanto 21,42% (3/14) afirmavam 

nunca ter sofrido.  No setor B (zona rural) 41,17% (7/17) afirmavam já ter sofrido entre 

uma e duas vezes episódio de DTA’s e 58,82% (10/17) afirmavam nunca ter sofrido. 

Conforme tabela abaixo.  

Tabela 1  

(Você já sofreu algum episódio de doença transmitida por um alimento?) 

 Zona urbana (Setor A) Zona Rural (Setor B) 

Nunca 21,42% (3/14) 58,82% (10/17) 

Entre 01 e 02 episódios 78,57% (11/14) 41,17% (07/17) 
 

Buíque-Pe, 2007 

 

Hábitos modernos como, refeições em estabelecimentos comerciais, em função 

do ritmo de vida, uma vez que muitos professores têm que ministrar aulas em vários 

locais e alguns destes são também estudantes universitários, podem estar associados à 

maior porcentagem de episódios de DTA’s na zona urbana do município. Uma vez que 

os professores residentes na zona rural geralmente fazem suas refeições em casa e em 

horas programadas. 

Quando questionados a que creditavam o adoecimento? Os professores do setor 

A 35,71% (5/14) responderam tipo de alimento consumido, 42,85% (6/14) creditaram 

ao alimento em processo de apodrecimento e 21,42% (3/14) atrelaram a 

microorganismos (bactérias, vírus, protozoários, etc.). No setor B 17,64% (3/17) 

responderam tipo de alimento consumido, 47,05% (8/17) responderam alimento estava 

em processo de apodrecimento e 35,29% (6/17) atrelaram seu adoecimento a 

microorganismos (bactérias, vírus, protozoário, etc.).  

Através deste item verificamos que no setor rural 47,05% dos entrevistados 

associaram ao alimento em processo de apodrecimento, contra 21,42% no setor urbano, 

talvez em função dos hábitos alimentares rurais, baseados em maior quantidade de 

produtos de origem animal, bastante perecíveis, o que contribui para uma maior 



 

experiência na avaliação organoléptica dos produtos, diferentemente dos hábitos 

urbanos de maior consumo de produtos industrializados. Curioso, no entanto, que haja 

uma maior consciência por parte dos professores da zona rural, historicamente menos 

preparados que os da área urbana, sobre o papel dos microorganismos patogênicos na 

transmissão de DTA’s.Vejamos na tabela abaixo:  

Tabela 2  

( A que credita o adoecimento?) 

 Zona urbana (Setor A) Zona Rural (Setor B) 

Tipo de alimento 

consumido 

35,71%  – (5/14) 

 

17,64%  – (3/17) 

 

O alimento em processo de 

apodrecimento 

42,85%  – (6/14) 47,05%  – (8/17) 

Microorganismos 21,42%  – (3/14) 

 

35,29%  – (6/17) 

 
 

Buíque-Pe, 2007 

 

Ainda relacionado ao tema, os entrevistados foram questionados que alimentos 

acreditavam estarem mais envolvidos em casos de transmissão de doenças? No setor A 

85,71% (12/14) responderam produtos de origem animal e 14,28% (2/14) responderam 

alimentos mistos (Produtos de origem animal+vegetal), no setor B 82,35% (14/17) 

responderam produtos de origem animal e 17,64 (3/17) responderam alimentos 

mistos.Observemos na tabela abaixo: 

Tabela 3  

( Que alimentos você acredita estarem mais envolvidos em casos de transmissão de doenças?) 

 Zona urbana (Setor A) Zona Rural (Setor B) 

Produtos de origem animal 85,71% – (12/14) 

 

82,35% – (14/17) 

 

Alimentos mistos 14,28% – (2/14) 

 

17,64% – (3/17) 
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No item quatro (04) (Tabela 4) do nosso questionário perguntamos que 

alimentos são mais seguros? E em ambos os setores 100% (31/31) responderam a 

alternativa preparados em casa, conforme demonstra tabela abaixo: 



 

 

 

 

Tabela 4  

 ( Que alimentos são mais seguros?) 

 Zona urbana (Setor A) Zona Rural (Setor B) 

Preparados em casa 100% - (14/14) 

 

100% - (17/17) 
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Os dados demonstrados na Tabela 4 são coerentes com o pensamento comum, 

ou seja, as pessoas, de um modo geral acreditam que o maior risco de Doenças 

Transmitidas por Alimentos (DTA’s) esteja associado aos alimentos preparados fora do 

lar. No entanto, diversos levantamentos epidemiológicos, como o realizado no Estado 

do Paraná, no período de 1978 a 2000 (AMSOM et al, 2006), e no Rio Grande do Sul, 

entre 1987 e 2002 (Figueiredo, 2007), apontam as residências como o principal local de 

ocorrência dos surtos de intoxicação alimentar, em ambos os estudos responsável por 

mais de 50 % dos casos. 

Seguindo nossa entrevista, questionamos a respeito ser um alimento que provoca 

doença apresenta alguma modificação visível? No setor A 85,71% (12/14) responderam 

a alternativa sempre e 14,28% (2/14) nunca. No setor B 76,47% (13/17) responderam 

sempre e 23,53%(4/17) nem sempre .Mais uma vês os professores da zona rural 

surpreendem quanto a uma maior compreensão do processo de contaminação e 

transmissão de microorganismos patogênicos através dos alimentos. Observemos 

conforme a distribuição da tabela 05 em seguida: 

Tabela 5  

 (Um alimento que provoca doença apresenta alguma modificação visível?) 

 Zona urbana (Setor A) Zona Rural (Setor B) 

Sempre 85,71% – (12/14) 

 

76,47% - (13/17) 

Nunca 14,28% – (2/14) 

 

0,00% - (0/17) 

Nem sempre 0,00% - (0/14)  23,53% – (4/17) 
 

Buíque-Pe, 2007 



 

 

Quando questionados se as condições de higiene do ambiente (local) em que o 

alimento é preparado podem influenciar na segurança desses alimentos e se hábitos de 

higiene, como lavar as mãos antes de preparar os alimentos, pode torná-los mais 

seguros? 100% todos os entrevistado (31/31) foram unânimes em responder a 

alternativa sim. Observemos: 

 

Tabela 6   

 (As condições de higiene do ambiente (local) em que o alimento é preparado podem influenciar na 

segurança desse alimento?) 

 Zona urbana (Setor A) Zona Rural (Setor B) 

Sim 100% - 14/14) 100% - (17/17) 
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Tabela 7  

( Hábitos de higiene, como lavar as mãos antes de preparar os alimentos, pode torná-los mais 

seguros?) 

 Zona urbana (Setor A) Zona Rural (Setor B) 

Sim 100% - 14/14) 100% - (17/17) 
 

Buíque-Pe, 2007 

 

No item oito (08) cite quantas medidas e hábitos de higiene você conhece e que 

são essenciais para quem prepara alimentos? 64,28% (9/14) citou apenas uma e 35,71% 

(5/14) citou entre um a cinco, no setor A. Vale ressaltar que e medida mais citada foi 

lavar as mãos. No setor B 52,94% (9/17) citou apenas uma medida e 47,05% (8/17) 

citou entre duas e cinco medidas. Vejamos na tabela abaixo: 

 

Tabela 8  

(Cite quantas medidas e hábitos de higiene você conhece e que são essenciais para quem prepara 

alimentos?) 

 Zona urbana (Setor A) Zona Rural (Setor B) 

Citou apenas 01 64,28% – (09/14) 52,28% – (9/17) 

Citou entre 02 e 05 35,71% – (5/14) 47,05% – (8/17) 
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As mãos podem veicular vários microorganismos importantes, dependendo do 

tipo de alimento manipulado ou do momento da coleta das amostras para análise. Dos 

microorganismos patogênicos importantes para a ocorrência de DTA’s podemos citar 

alguns que são pesquisados nos exames de cultura das mãos, como os coliformes fecais 

(grupo de microorganismos fermentadores de lac C, 

no meio EC, entre eles a Escherichia coli, os quais são indicadores de contaminação 

fecal, Staphylococcus aureus, indicadores de presença de material nasal ou orofaríngeo, 

Bacillus cereus, indicador de contaminação ambiental, e Pseudomonas aeruginosa, 

indicador de utilização inadequada de produtos anti-sépticos (SILVA Jr, 2005). É 

fundamental a conscientização dos manipuladores quanto à necessidade de higienizar 

corretamente as mãos (lavagem e anti-sepsia), várias vezes durante o trabalho (SILVA 

Jr, 2005)   

No item nove (09), a vestimenta de quem prepara alimentos, tem alguma 

influência sobre a qualidade e segurança dos alimentos? No setor A 64,28% (9/14) 

responderam sim contra 35,71% (5/14) não sei, já no setor B 70,58% (12/17) 

responderam sim, 11,76% (2/17) responderam não e 17,64% (3/17) responderam não 

sei. Vejamos na tabela: 

 

Tabela 9 

 (A vestimenta de quem prepara alimentos, tem alguma influencia sobre a qualidade e segurança 

dos alimentos?) 

 Zona urbana (Setor A) Zona Rural (Setor B) 

Sim 64,28 % - (9/14)  70,58 % - (12/17) 

Não 0,00% - (0/14) 11,76 % - (2/17) 

Não sei 35,71%- (5/14) 17,64%-  (3/17) 
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Complementando a questão anterior, questionamos quais os itens que são 

indispensáveis na vestimenta das pessoas que preparam alimentos? No setor A 71,42% 

(10/14) citou apenas um item, toca para cabelo; e 28,57% (4/14) citaram entre dois e 

cinco itens, onde os mais citados foram luvas, batas e toca para cabelo; no setor B 

40,05% (8/17) citaram apenas um item, luvas para mãos e 52,94% (9/17) citaram entre 



 

dois e cinco itens indispensáveis na vestimenta de quem prepara alimentos, sendo, os 

mais citados: luvas, batas, toca para cabelos e botas. Vejamos: 

 

 

 

 

 

Tabela 10  

 ( Quais os itens que são indispensáveis na vestimenta das pessoas que preparam alimentos?) 

 Zona urbana (Setor A) Zona Rural (Setor B) 

Citou apenas 01ítem                71,43%  

                 (10/14) 

40,05%  

(08/17) 

Citou entre 02 e 05 itens 28,57%  

(4/14) 

52,95%  

(9/17) 
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Para efeito da inspeção sanitária de alimentos, qualquer pessoa que entra 

diretamente ou indiretamente em contato com substância alimentícia é considerada 

manipulador (RIEDEL, 2005). 

No item onze (11) perguntamos se uma pessoa que prepara alimentos está 

doente (gripada, com diarréia ou com qualquer outra doença ou com algum ferimento), 

os alimentos por ela preparados podem transmitir doenças a quem os consome? No 

setor A 85,71% (12/14) responderam sim contra 14,28% (2/14) responderam não sei, no 

setor B 100% (17/17) dos educadores entrevistados responderam sim. Observe na tabela 

abaixo: 

 

Tabela 11  

 (Se uma pessoa que prepara alimentos está doente..., os alimentos por ela preparados podem transmitir 

doença a quem os consome?) 

 Zona urbana (Setor A) Zona Rural (Setor B) 

Sim 85,71 %- (12/14) 100 % - (17/17) 

Não 0,00% - (0/14) 0,00% - (0/17) 

Não sei 14,28 %- (2/14) 0,00% - (0/17) 
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No item doze (12), a temperatura a que está submetida o alimento pronto para o 

consumo, tem influência na sua segurança? No setor A 71,42% (10/14) responderam 

sim e 28,57% (4/14) responderam não, no setor B 82,35% (14/17) responderam sim e 

17,64% (3/17) responderam não. Veja tabela doze (12): 

 

 

 

Tabela 12  

(A temperatura a que está submetida o alimento pronto para consumo, tem influência na sua 

segurança?) 

 Zona urbana (Setor A) Zona Rural (Setor B) 

Sim 71,42% - (10/14) 82,35% - (14/17) 

Não 28,57% - (4/14) 17,64% - (03/17) 
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A respeito de quanto tempo, um alimento perecível pode ficar à temperatura 

ambiente (sob refrigeração ou do aquecimento) e ainda ser seguro, questão abordada no 

item treze (13), no setor A 64,28% (9/14) marcaram a opção 30 min. a 1 hora, 28,57% 

(4/14) marcaram a opção entre 5 e 10 horas e 7,14% (1/14) marcaram não faz diferença, 

no setor B 58,82% (10/17) marcaram a opção 30 min. a 1 hora, 29,41% (5/17) 

marcaram entre 5 e 10 horas e 11,76% (2/17) macaram que não faz diferença. 

Observemos na tabela em seguida: 

 

Tabela 13  

 (Durante quanto tempo, um alimento perecível pode ficar à temperatura ambiente, e ainda ser 

seguro para ser consumido?) 

 Zona urbana (Setor A) Zona Rural (Setor B) 

Entre 30 minutos e 01 hora 64,28% – (9/14) 58,82% – (10/17) 

Entre 05 horas e 10 horas 28,57% – (4/14) 29,41% – (5/17) 

Não faz diferença 7,14% – (1/14) 11,76% – (2/17 
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O binômio tempo x temperatura consiste nos dois fatores mais pesquisados em 

todo o mundo, para controlar, eliminando ou diminuindo o numero de microorganismos 

durante o processamento, manipulação e distribuição dos alimentos para consumo. Cada 

tipo de microorganismo possui características estruturais e metabólicas próprias, 

oferecendo condições específicas de resistência ao calor e ao tempo de exposição. 

Deve-se ressaltar que a temperatura letal para os microorganismos sofre interferência de 

alguns fatores presentes nos alimentos, como pH, Aa (Atividade aquosa), quantidade de 

lipídios, substâncias antibacterianas naturais e conservantes, como os nitritos etc. Em 

geral, as células bacterianas que sofreram ação térmica sub-letal ficam mais resistentes a 

novo aquecimento (SILVA Jr, 2005).  

O tempo de destruição térmica (TDT), significa o tempo necessário, em uma 

determinada temperatura, para destruir um numero pré-estabelecido de 

microorganismos ou esporos bacterianos e o tempo de penetração do calor no alimento 

(TPA), significa o tempo necessário para que a temperatura escolhida atinja o interior 

do alimento. O número de microorganismos x tempo de exposição x temperatura, que 

deve ser estabelecida, para que se tenha segurança no processo e certeza da destruição 

dos microorganismos patogênicos presentes nos alimentos. Assim, é preciso que a 

temperatura indicada atinja o interior (centro geométrico) do alimento, pelo tempo 

estabelecido. Por isso, foi denominado valor D, como sendo o valor de redução decimal, 

ou seja, o tempo necessário de exposição de um tipo de microorganismo em uma 

determinada temperatura, necessário para reduzir 90% dos microorganismos viáveis.  

Dependendo do tipo e da quantidade microbiana inicial, temperatura utilizada, 

tempo de exposição e da penetração do calor no alimento, poderemos reduzir os 

microorganismos totais, eliminando os patogênicos (desinfecção), ou eliminando todos 

os microorganismos (esterilização) (SILVA Jr, 2005).   

No item catorze (14) do nosso questionário perguntamos se o congelamento 

mata os microorganismos que podem provocar doenças e que estão presentes no 

alimento? No setor A 64,28% (9/14) responderam sim e 35,71% (5/14) responderam 

não, no setor B 41,17% (7/17) responderam sim e 58,82% (10/17) responderam não. 

Vejamos na tabela: 

 

Tabela 14  

(O congelamento mata os microorganismos que podem provocar doenças e que estão presentes no 

alimento?) 



 

 Zona urbana (Setor A) Zona Rural (Setor B) 

Sim 64,28 %- (10/14) 41,17% - (7/17) 

Não 35,71 %- (4/14) 58,82% - (10/17) 
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Assim como as temperaturas altas podem ser utilizadas para manutenção dos 

alimentos, sem ocorrer multiplicação dos microorganismos, as temperaturas baixas 

também podem inibir o metabolismo dos microrganismos patogênicos, mas sem ocorrer 

efeito letal que possa ser considerado como um efeito bactericida. Na refrigeração ou no 

congelamento, alguns microorganismos patogênicos, podem morrer quando 

armazenados por tempo prolongado, mas nem todos são eliminados.  

 

Em temperaturas abaixo de 28 C, os microorganismos psicotrópicos se 

multiplicam, alterando rapidamente os alimentos, C, os 

microorganismos psicrófilos se multiplicam, alterando ou deteriorando os alimentos, 

quando armazenados por longos períodos. Existem, atualmente, alguns 

microorganismos patogênicos que se multiplicam na temperatura de refrigeração, como 

a Listeria monocitogenes a 0 C, Clostridium botulinum a 3 C, Yersinia 

enterocolitica a C, Salmonella sp. 6 C, Vibrio cholerae a 5 C e Bacillus cereus a 

5 C. Estes microorganismos patogênicos , juntamente com os emergentes, são 

responsáveis pelas nossas constantes alterações técnicas no preparo dos alimentos, para 

nos adequar ás condições de segurança. Cada vez mais, temos que armazenar alimentos 

em temperaturas mais baixas, sendo considerada ideal ainda hoje, a temperatura de 4ºC 

(SILVA Jr, 2005). 

Em nossa questão quinze (15) perguntamos se a fervura ou qualquer outro 

método de aquecimento dos alimentos acima de C, eliminam a maioria dos 

microorganismos que provocam doenças? Em ambos os setores todos os entrevistados 

100% (31/31) foram unânimes na resposta sim. Observe na tabela abaixo: 

 

Tabela 15  

 (A fervura ou qualquer outro método de aquecimento dos alimentos acima de 100ºC, eliminam a 

maioria dos microorganismos que provocam doenças?) 

 Zona urbana (Setor A) Zona Rural (Setor B) 



 

Sim 100% - (14/14) 100% - (14/17) 
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Ainda na mesma direção pedimos para citarem as medidas que conheciam para 

garantir a potabilidade da água, 100% (31/31) responderam ferver citando apenas uma 

medida. Veja a distribuição abaixo: 

 

Tabela 16  

 (A água utilizada no preparo dos alimentos é importante para sua segurança.Cite as medidas que você 

conhece para garantir a potabilidade da água ?) 

 Zona urbana (Setor A) Zona Rural (Setor B) 

Sim 100% - (14/14) 100% - (14/17) 
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No item dezessete (17) a respeito dos utensílios utilizados na preparação dos 

alimentos, 100% (31/31) dos entrevistados responderam que sim, isto é, podem de 

alguma forma contaminar os alimentos e assim provocar doenças. Observe: 

Tabela 17  

(Os utensílios (panelas, talheres, louças, etc.) que são utilizados na preparação dos alimentos podem de alguma 

forma contaminar estes alimentos e assim provocar doenças?) 

 Zona urbana (Setor A) Zona Rural (Setor B) 

Sim 100% - (14/14) 100% - (14/17) 
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Os meios de transmissão são muitos e variam de doença para doença; utensílios 

mal lavados e alimentos contaminados são frequentemente meio de transmissão de 

DTA’s (RIEDEL,2005).  

Complementando a questão anterior pedimos para citar os cuidados que devem 

ser adotados com esses utensílios, 100% (31/31) dos entrevistados responderam lavar, 

citando apenas um cuidado. Observe abaixo na tabela dezoito (18): 

Tabela 18  

 (Quais os cuidados que devem ser adotados com esses utensílios para que não contaminem os alimentos?) 

 Zona urbana (Setor A) Zona Rural (Setor B) 

Citou apenas 01ítem 100% - (14/14) 100% - (17/17) 
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No tocante à higienização dos utensílios, instalações, equipamentos e moveis a  

Diretoria colegiada da Agencia Nacional de vigilância Sanitária em sua resolução 

216/04 (RDC 216 de setembro de 2004) que aprova o Regulamento Técnico de Boas 

Práticas para Serviços de Alimentação, normatiza em seu item 4.2.1:  

 

“As instalações, os equipamentos, os móveis e os utensílios 

devem ser mantidos em condições higiênico-sanitárias 

apropriadas. As operações de higienização devem ser 

realizadas por funcionários comprovadamente capacitados 

e com freqüência que garanta a manutenção dessas 

condições e minimize o risco de contaminação do alimento” 

(Brasil, Ministério da Saúde ,RDC.216/04), visto, a 

importância da higienização dos tais.  

 

No item dezenove (19) perguntamos: na suspeita das condições de higiene de 

um restaurante, bar ou outro estabelecimento que comercialize ou prepare alimentos, 

que órgão você deve acionar? No setor A 28,57% (4/14) marcaram a opção delegacia de 

polícia e 71,42% (10/14) marcaram a opção vigilância sanitária, já no setor B 29,41% 

(5/17) marcaram a opção delegacia de polícia e 70,58% (12/17) marcaram a opção 

vigilância sanitária. Observe os percentuais na tabela abaixo: 

Tabela 19  

(Quando você suspeita das condições de higiene de um restaurante, bar ou outro estabelecimento que 

comercialize ou prepare alimentos, que órgão você deve acionar?) 

 Zona urbana (Setor A) Zona Rural (Setor B) 

Delegacia de Polícia 28,57% – (4/14) 29,41% – (5/17) 

Vigilância Sanitária 71,42% – (10/14) 70,58% – (12/17) 
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A finalidade da Vigilância Sanitária expressa-se através do controle das práticas 

de produção, determinando normas técnicas e padrões de produção. Os técnicos que 

exercem a fiscalização para o cumprimento dessas normas, para prevenir e evitar danos 

no ato do consumo, devem ser qualificados em gestão e garantia da qualidade, também 

está afeto aos técnicos da vigilância sanitária o controle externo que se caracterizam 



 

pela elaboração de normas oficiais, licenciamento dos estabelecimentos, orientação 

educativa, fiscalização e aplicação de medidas de proteção à saúde da população. 

Finalizando nosso trabalho de campo, solicitou-se, ainda, citar as doenças 

transmitidas pelos alimentos conhecidas pelos nossos entrevistados, no setor A 71,42% 

(10/14) não responderam a questão, 14,28% (2/14) responderam salmonelose e 7,14% 

(1/14) responderam vermes, nos setor B 70,58% (12/17) não responderam, 29,04% 

citou apenas uma enfermidade, sendo que 17,64% (3/17) responderam diarréia e 

11,76% (2/17) responderam infecção intestinal. 

Tabela 20  

 (Quais as doenças que você conhece que podem ser transmitidas pelos alimentos?) 

 Zona urbana (Setor A) Zona Rural (Setor B) 

Citou apenas 01ítem 7,14% (01/14) 29,04% - (03/17) 

Citou entre 02 e 05 itens 14,28% - (2/14) 0,00% - (0/17) 

Não citou 71,42% (10/14) 70,58% (12/17) 
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No que condiz ao grau de escolaridade e sexo dos entrevistados, 93,54% dos 

entrevistados (29/31) eram do sexo feminino e 6,45% (2/31) era do sexo masculino. No 

setor A 78,57% (11/14) concluíram o até ensino médio e 21,42% (3/14) completaram o 

curso superior, no setor B 52,94% (9/14) completaram até ensino médio, 23,53% (4/17) 

completaram o curso superior, 11,76% (2/17) ainda não concluíram o curso superior e 

11,76% (2/17) não responderam. 

 Os resultados encontrados assinalaram que a maioria dos entrevistados tinha 

consciência que atitudes e costumes, com não lavar as mãos após utilizar o banheiro e 

não acondicionar bem os alimentos interfere na segurança alimentar. 

 Foi observado que alguns dos entrevistados que responderam nunca ter sofrido 

algum episódio de doença transmitida por alimento não associavam a distúrbios 

gastrointestinais ocorridos no lar, pois, dados divulgados pelas SES de Paraná e Rio 

Grande do Sul, e mesmo pelo Ministério da Saúde apontam os lares como o principal 

local onde ocorrem mais surtos alimentares.  

  Também destacamos no setor A 85,71% (12/14) e no setor B 82,35% (14/17) 

responderam produtos de origem animal como os alimentos mais envolvidos em casos 

de DTA’s.  

 Vale ressaltar que 100% dos entrevistados acreditam que alimentos produzidos 

em casa são mais seguros, que as condições de higiene do ambiente (local) em que o 



 

alimento e preparado pode influenciar na segurança desse alimento, que hábitos de 

higiene, como lavar as mãos antes de preparar os alimentos pode torná-los mais seguros, 

que a fervura ou qualquer ou método de aquecimento dos alimentos acima de 100ºC, 

eliminam a maioria dos microorganismos que provocam alimentos e que os utensílios 

utilizados no preparo dos alimentos podem contaminá-los. 

A maioria dos entrevistados quando questionamos a respeito se um alimento que 

provoca doença apresenta alguma modificação visível responderam “sempre” 

demonstrando algum desconhecimento acerca do tema abordado. 

Foi surpreendente constatar que a respeito do período de tempo que um alimento 

perecível pode ficar à temperatura ambiente (fora da geladeira ou do aquecimento) e 

ainda se seguro para o consumo, questão abordada no item treze (13), 8,57% (4/14) 

marcaram a opção entre 5 e 10 horas e 7,14 (1/14) marcaram não faz diferença, no setor 

A, e 29,41% (5/17) marcaram entre 5 e 10 horas e 11,76% (2/17) maçaram que não faz 

diferença no setor B. Quando a literatura recomenda serem consumidos em no máximo 

duas horas ainda em dependência das condições de temperatura ambiental.  

Também podemos relatar os percentuais encontrados no item catorze (14) do 

nosso questionário, onde, no setor A 64,28% (9/14) responderam sim e no setor B 

41,71% responderam sim, acerco do emprego do congelamento como agente eliminador 

de microorganismos. O frio inibe de maneira geral os agentes de decomposição, 

enquanto que o calor destrói (RIEDEL, 2005). 

No item dezenove (19) constatamos no setor A 28,57% (4/14) marcaram a opção 

delegacia de polícia e no setor B 29,41% (5/17) como opção no caso de suspeitar das 

condições higiênicas dos estabelecimentos que comercializem ou preparem alimentos. 

Concluindo nossa análise observamos que no setor A 71,42% ( 10/14) e no setor 

B 70,58% (12/17) não responderam  a questão vinte (20) que pedia para citar algumas 

DTA’s. 

Tome et al (2005), em trabalho semelhante realizado em Araçatuba-SP 

entitulado “Inquérito epidemiológico sobre conceitos de zoonoses parasitárias para 

professores de escolas municipais do ensino infantil”, publicada na Revista Ciência em 

Extensão, constatou semelhante deficiência por parte das educadoras acerca do tema 

abordado em seu trabalho. A partir desses dados, podemos afirmar que há uma carência 

de informação por parte das educadoras sobre o tema abordado uma vez que vários itens 

não foram respondidos ou respondidos de forma escassa demonstrando a necessidade de 



 

uma ampliação no assunto, uma vez que a profilaxia das DTA’s envolve um amplo 

processo de quebra de paradigmas e educação em saúde. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. CONCLUSÕES 

 

A educação em saúde deve pautar-se num modelo didático que seja abrangente e 

que oriente dentro de uma tríade que envolva a epidemiologia, a legislação e a educação 

sanitária. Com base nesta premissa, torna-se imprescindível um diagnóstico educativo, 

que identifique graus de conhecimentos e condutas de risco do público, e que estas 

sejam condicionantes ou determinantes no aparecimento de doenças. 

Conclui-se que a grande maioria dos professores das escolas do ensino infantil 

de Buíque-PE apresenta deficiência sobre o tema abordado, higiene alimentar, 

sugerindo-se o desenvolvimento de um programa de capacitação continuada, visando 

ampliar o conhecimento dos professores de educação infantil acerca do tema abordado, 

no intuito de aperfeiçoar a divulgação destes conceitos e condutas profiláticas de DTA’s 

entre os alunos do ensino infantil. 
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ANEXO A 

 

 

 

 

 

 



 

ANEXO A - Questionário aplicado junto aos professores do ensino fundamental da rede 

municipal de ensino de Buíque-pe. 

 

A- IDENTIFICAÇÃO DO ENTREVISTADO: 

1. NOME:_____________________________________________________________. 

2. ESCOLA:___________________________________________________________ 

3. DATA DE NASCIMENTO:____/____/____. 

4. ESTADO CIVIL:  

(__) SOLTEIRO;  (__) CASADO;  (__) VIÚVO;  (__) DIVORCIADO;     (__) 

OUTROS. 

5. ESCOLARIDADE: 

 (__) Ensino Fundamental   completo  ,         (__)Ensino Fundamental incompleto ;  

 (__) Ensino Médio Completo  ,                     (__) Ensino Médio incompleto  ;  

 (__) superior completo ,                      (__) superior imcompleto; 

 (__) técnico incompleto ,                  (__) técnico completo; 

6. LOCAL DE RESIDÊNCIA: (__) Zona Rural 

          (__) Zona Urbana 

7. NÚMERO DE RESIDENTES NO LAR:_______. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

B- – AVALIAÇÃO CONCEITUAL 

1. Você já sofreu algum episódio de doença transmitida por um alimento? 

(  ) Nunca;  (  ) entre 01 e 02 vezes; (  ) entre 03 e 10 vezes (  ) Mais de 10 vezes 

 

2. A que você credita o adoecimento? 

(  ) Tipo de alimento consumido; (  ) O alimento estava em processo de 

apodrecimento; (  ) Produtos químicos existentes no alimento; (  ) Microorganismos 

(bactérias, vírus, protozoários, etc.) presentes no alimento; (  ) outros fatores. Quais? 

________________ 

 

3. Que alimentos você acredita estarem mais envolvidos em casos de 

transmissão de doenças? 

(  ) Produtos de origem animal (carnes e derivados, leite e derivados, ovos, mel, etc); 

(  ) Frutas, verduras e hortaliças;  (  ) Alimentos mistos (Produtos de origem animal 

+ vegetal), (  ) Outros. Quais ?__________________________________________ 

 

4. Que alimentos são mais seguros? 

(  ) Preparados em casa; (  ) preparados em restaurantes e bares; (  ) Preparados no 

comércio ambulante; (  ) todos  (  ) Nenhum 

 

5. Um alimento que provoca doença apresenta alguma modificação visível? 

(  ) Sempre (  ) Nunca (  ) Nem sempre  (  ) Não sei 

 

6. As condições de higiene do ambiente (local) em que o alimento é preparado 

podem influenciar na segurança desse alimento? 

(  ) Sim (  ) Não (  ) Não sei 

7. Hábitos de higiene, como lavar as mãos antes de preparar os alimentos, 

pode torná-los mais seguros? 

(  ) Sim  (  ) Não  (  ) não sei 

 

 

 

 



 

 

8. Cite quantas medidas e hábitos de higiene você conhece e que são essenciais 

para quem prepara alimentos: 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

__________ (  ) Citou apenas 01; (  ) entre 02 e 05 (  ) entre 05 e 10 (  ) mais de 10 (  

) nenhum 

 

9. A vestimenta de quem prepara alimentos, tem alguma influência sobre a 

qualidade e segurança dos alimentos? 

(  ) Sim  (  ) Não (  ) Não sei. 

 

10. Se você respondeu sim na pergunta anterior, quais os itens que são 

indispensáveis na vestimenta das pessoas que preparam alimentos? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

__________ 

(  ) Citou apenas 01; (  ) entre 02 e 05 (  ) entre 05 e 10 (  ) mais de 10 (  ) nenhum 

 

11. Se uma pessoa que prepara alimentos está doente (gripada, com diarréia ou 

com qualquer outra doença ou com algum ferimento), os alimentos por ela 

preparados podem transmitir doença a quem os consome? 

(  ) Sim (  ) Não  (  ) Não sei 

 

12. A temperatura a que está submetida o alimento pronto para o consumo, 

tem influência na sua segurança? 

(  ) Sim  (  ) Não  (  )  Não sei 

 

13. Durante quanto tempo, um alimento perecível pode ficar à temperatura 

ambiente (fora da geladeira ou do aquecimento) e ainda ser seguro para ser 

consumido? 

(  ) 20 minutos (  ) 30 minutos a 01 hora  (  ) 01 a 02 horas (  ) entre 02 e 04 horas;  

(  ) entre 05 e 10 horas; (  ) Mais de 10 horas;  (  ) Não faz diferença; 

 



 

14. O congelamento mata os microorganismos que podem provocar doenças e 

que estão presentes no alimento? 

(  ) Sim  (  ) Não  (  ) Não sei 

 

15. A fervura ou qualquer outro método de aquecimento dos alimentos acima 

de 100º C , eliminam a maioria dos microorganismos que provocam 

doenças? 

(  ) Sim (  ) Não (  ) Não sei. 

 

16. A água utilizada no preparo dos alimentos é importante para sua 

segurança. Cite as medidas que você conhece para garantir a potabilidade 

da água. 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

____________________________________________________ 

(  ) Citou apenas 01; (  ) entre 02 e 05 (  ) entre 05 e 10 (  ) mais de 10 (  ) nenhum 

 

17. Os utensílios (panelas, talheres, louças, etc.) que são utilizados na 

preparação dos alimentos podem de alguma forma contaminar estes 

alimentos e assim provocar doenças? 

(  ) Sim  (  ) Não (  ) Não sei 

 

18. Se você respondeu sim na pergunta anterior, quais os cuidados que devem 

ser adotados com esses utensílios para que não contaminem os alimentos? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

____________________________________________________ 

(  ) Citou apenas 01; (  ) entre 02 e 05 (  ) entre 05 e 10 (  ) mais de 10 (  ) nenhum 

 

19. Quando você suspeita das condições de higiene de um restaurante, bar  ou 

outro estabelecimento que comercialize ou prepare alimentos, que órgão 

você deve acionar? 

(  ) Delegacia de Polícia (  ) Vigilância Sanitária (  ) Corpo de Bombeiros (  ) Não 

sei  (  ) Outros. Quais? _______________________________________________ 



 

 

20. Quais as doenças que você conhece que podem ser transmitidas pelos 

alimentos? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

____________________________________________________ 

(  ) Citou apenas 01; (  ) entre 02 e 05 (  ) entre 05 e 10 (  ) mais de 10 (  ) nenhum 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


