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A alimentação escolar assume um papel de relevância no processo de ensino 

aprendizagem, estabelecendo uma dimensão educacional e pedagógica, visando 

promover saúde e Segurança Alimentar e Nutricional. Neste sentido, é necessária à 

adoção de Boas Práticas de Produção que garantam o controle higiênico-sanitário no 

processo de produção e distribuição das refeições produzidas nas unidades escolares. 

Considerando os aspectos mencionados, o presente estudo tem como objetivo avaliar as 

condições higiênico-sanitárias de Unidades de Alimentação e Nutrição escolares em um 

município do Recôncavo da Bahia. Trata-se de um estudo transversal, descritivo, 

quantitativo que envolverá a aplicação de uma lista de verificação (check-list) baseada 

na legislação brasileira para identificação e avaliação de conformidades e 

inconformidades em relação às condições sanitárias das UANs escolares. Os dados 

serão verificados de acordo com as RDC nº 275/2002 e a nº 216/2004 da Agência 

Nacional de Vigilância Sanitária, a análise de dados ocorrerá através da divisão das 

UANs escolares em 3 grupos, conforme porcentagem de atendimento aos itens do check 

list. Os grupos 1, 2 e 3 correspondem às unidades que atenderem de 76 a 100% dos 

itens, 75 a 51% dos itens e 50 a 0% dos itens, respectivamente. Os dados obtidos na 

lista de verificação serão tabulados no programa estatístico SPSS, sendo realizada 

análise descritiva dos dados. O estudo foi apreciado e aprovado pelo Comitê de Ética 

em Pesquisa da Faculdade Maria Milza, conforme determina a Resolução nº 466/12 do 

Conselho Nacional de Saúde. Espera-se com o estudo identificar inconformidades que 

comprometam a produção segura de alimentos nas UANs avaliadas, permitindo 

subsidiar o desenvolvimento de estratégias para o atendimento adequado das normas 

sanitárias vigentes para produção de refeições. 
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