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Introdução

As práticas de higiene, de um modo geral são 
fundamentais para a saúde das pessoas e muitas vezes 
representam regras simples no que se diz a aplicação 
sanitária, principalmente em estabelecimentos de 
alimentação, no sentido de evitar a contaminação dos 
alimentos e conseqüentemente, prevenir doenças aos 
consumidores. Nesse sentido, torna-se importante, que 
os manipuladores de alimentos, conheçam essas 
práticas de higiene e as apliquem de forma a garantir as 
condições higiênico-sanitárias desses alimentos, 
evitando conseqüências graves à saúde das pessoas que 
irão consumir tais produtos [1]. 

Dessa forma, temos os mercados públicos que são 
estabelecimentos abertos, que reúne um grande número 
de pessoas que consomem diversos alimentos e 
preparações. Muitas vezes, as condições higiênico-
sanitárias desses mercados, se distanciam do padrão 
ideal para a comercialização de alimentos, e isso pode 
representar uma ameaça à saúde do consumidor, 
principalmente por causa das técnicas de higiene 
inadequadas realizadas no processo de manipulação 
dos alimentos. Neste contexto, o presente trabalho teve 
como objetivo analisar a percepção dos consumidores 
quanto às condições higiênico-sanitárias dos alimentos 
comercializados no Mercado São José em Recife/PE, 
discutindo a importância de tais condições na saúde dos 
consumidores. 

Material e métodos

A metodologia desenvolvida neste trabalho originou-
se a partir de pesquisa bibliográfica e de campo. O 
trabalho foi desenvolvido no Mercado São José, na 
Região Metropolitana do Recife/PE, por meio de 
entrevistas qualitativas com os consumidores. Portanto, 
trata-se de um modelo de pesquisa qualitativa, que 

fornece dados muito significativos, visando entender o 
significado que as pessoas dão às coisas e a sua vida 
através da descrição dos dados coletados. As entrevistas 
foram realizadas com os consumidores que freqüentam o 
Mercado São José diariamente e que moram ou trabalham a 
esse local. Foram entrevistados 4 consumidores, entre 25 a 
40 anos, com escolaridade entre 1° e 2° graus completos e 
renda média de 1 a 2 salários mínimos [2].

Resultados e Discussão

Todos os consumidores afirmaram realizar suas refeições 
no Mercado São José, ressaltando que além de ser uma 
ambiente agradável, gostam do sabor dos alimentos, além 
de ser economicamente viável. Os consumidores relataram 
que antes de consumir os alimentos, tem o hábito de 
inspecionar o estabelecimento. Entretanto, nas observações 
feitas no local, nenhum consumidor fez uso desse 
procedimento, pelo menos no intervalo em que foram 
realizadas as entrevistas. 

Em relação às práticas de higiênico-sanitárias, grande 
partes dos consumidores entrevistados relataram ter 
conhecimento sobre as boas práticas de higiene e doenças 
transmitidas através dos alimentos contaminados e 
condições higiênico-sanitárias dos estabelecimentos, mas 
não conseguiram recordar de nenhuma doença que podem 
ser transmitidas pela contaminação desses alimentos, tal 
como praticas de higiene que deveriam ser feitas pelos 
manipuladores. No que diz respeito ao consumo desses 
alimentos e saúde dos consumidores, as entrevistas 
mostraram que todos os entrevistados relataram que após 
consumir os alimentos do mercado, “se sentiram mal”, 
alegando dores abdominais, diarréias e má digestão. Isso 
mostra que mesmo os consumidores percebendo que a 
alimentação traz conseqüências para a sua saúde, esses 
continuam consumindo tais alimentos, ou por questões de 
proximidade ao local de trabalho ou condições financeiras, 



já que os preços dessas refeições são, segundo os 
consumidores, acessíveis. 

O público consumidor do Mercado é constituído por 
turistas, comerciantes, comerciários, lojistas. Durante 
as observações realizadas nos estabelecimentos, 
percebeu-se que somente as carnes, os queijos e 
pescados, deixando fora do frezzer alimentos como 
saladas, arroz, feijão, entre outros. Uma das 
justificativas relacionadas à essa questão, diz respeito a 
falta de tempo para o armazenamento desses produtos, 
já que o público consumidor é muito grande e demanda 
rapidez nas preparações. Outros ressaltaram que o 
armazenamento é feito no final do expediente, onde 
algumas sobras são descartadas e outras armazenadas 
na geladeira, para a reutilização no dia seguinte. 

Em relação à higiene dos alimentos e a saúde 
dos consumidores, foi possível perceber um aspecto 
preocupante, principalmente por que esses 
estabelecimentos afirmaram ter cuidado com a saúde 
dos seus consumidores, realizando práticas de higiene 
pessoal e com os alimentos, mas isso se contradiz nas 
observações realizadas, onde constatou o uso de anéis, 
brincos, cabelos sem touca, unhas não aparadas, jalecos 
sujos, e a falta de limpeza no ambiente de trabalho. A 
percepção de saúde para esses estabelecimentos que 
comercializa alimentos se distancia do que a ANVISA 
(2004) [3], considera como boas práticas1 de 
manipulação e preparação de alimentos, sendo isso um 
aspecto negativo para o consumo de alimentos e que 
pode prejudicar a saúde dos consumidores locais. 
Sendo assim, neste trabalho, foi possível concluir que 
os consumidores, relataram ter o conhecimento das 
boas práticas de higiene e acerca das condições 
higiênico-sanitárias, entretanto, não conseguiram se 
adequar a esse padrão. Com isso foi constatada com 
análise feita no local, uma contradição entre a realidade 
dos estabelecimentos, no que diz respeito à questão da 
higiene do ambiente, e consumidores, que muitas vezes 
não possuem informação suficiente sobre boas praticas 
de higiene.
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