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Introdução

Do ponto de vista da Saúde Pública, a 
população deve ter ao seu alcance alimentos de 
boa procedência e qualidade, dentro dos padrões 
normatizados, não apenas em valores 
nutricionais, mas também, em boas condições 
higiênico-sanitárias, livres de agentes 
microbianos, físicos ou químicos nocivos que 
possam de alguma forma, afetar a saúde do 
consumidor [4].

Existe atualmente um acelerado 
processo de globalização dos costumes e hábitos 
alimentares. Prova disso foi a rápida difusão do 
tipo de alimentação anteriormente praticado, 
principalmente, em países orientais. Os pratos à 
base de pescado cru originários dos países 
asiáticos em pouco tempo se tornaram moda, 
sendo sinônimo de “comida saudável”. Locais 
especializados em pratos tipo sashimi (que são 
pedaços finos de músculo de peixe servidos 
crus) e sushi (sashimi moldado sobre arroz 
fermentado) são cada vez mais freqüentes nas 
grandes metrópoles ocidentais [1,6].

A qualidade do peixe fresco pode ser 
influenciada por hábitos não higiênicos dos 
manipuladores, podendo comprometer a 
qualidade higiênico-sanitária do alimento, o 
consumo do pescado in natura representa um 
grande risco à saúde coletiva, por não haver as 
barreiras térmicas (cocção) para esterilização do 
alimento e assim garantir sua inocuidade [4].

A ANVISA (Agência Nacional de 
Vigilância Sanitária), do Ministério da Saúde, 
através da RDC nº 12 de 02 de janeiro de 2001, 
estabelece os padrões microbiológicos sanitários 

para alimentos destinados ao consumo humano, 
define no item 22b do anexo I (Pratos Prontos 
para Consumo), as análises dos seguintes 
patógenos: Coliformes a 45ºC; Estafilococos 
coagulase positiva; Salmonella spp. e Vibrio 
parahaemolyticus [3].

As doenças infecto-parasitárias (DIP) 
constituem-se, ainda, um dos principais 
problemas de saúde, atingindo principalmente 
residentes nos países da faixa tropical do globo. 
Estas doenças importam tanto pela freqüência 
com que ocorrem na população humana, como 
também em virtude da ação que os mesmos 
podem exercer sobre o indivíduo, causando-lhe
prejuízos na sua economia física, mental e 
social [8,11]. 

Diante do exposto, esta pesquisa teve 
como objetivo avaliar a qualidade sanitária das 
amostras de sushi e sashimi comercializadas na 
cidade do Recife (PE) a partir da investigação 
para Coliformes a 45ºC, Estafilococos coagulase 
positiva, Vibrio parahaemolyticus e Salmonella 
spp. e a identificação dos possíveis agentes 
parasitários presentes nas amostras pesquisadas. 
Os resultados bacteriológicos obtidos foram 
comparados com os parâmetros estabelecidos 
pela Legislação Brasileira RDC nº 12/2001 da 
Agência Nacional de Vigilância Sanitária.

Metodologia

Quarenta amostras de diferentes 
estabelecimentos - especializados (20) e não 
especializados (20), foram submetidas a análises 
microbiológicas. Durante a coleta, cerca de 
200g de amostra foi adquirida em cada unidade 



de alimentação da maneira como estavam 
expostas e acondicionadas em sacos estéreis, 
sendo posteriormente armazenadas em isopor 
isotérmico com baterias de gelo. As amostras 
foram processadas dentro do período máximo 
de 2 horas a partir do momento da coleta.

As análises bacteriológicas e 
parasitológicas foram efetuadas no Laboratório 
de Alimentos do Departamento de Tecnologia 
Rural da UFRPE em conjunto com o 
Laboratório de Experimentação e Análise de 
Alimentos (LEAAL/UFPE).

Empregou-se a técnica de tubos 
múltiplos para a pesquisa de Coliformes a 45ºC
a partir de testes presuntivos utilizando Caldo 
Lauril Sulfato Triptose (LST) e testes 
confirmativos empregando Caldo E. coli (EC).

Para a análise de Estafilococos 
coagulase positiva, utilizou-se o método de 
plaqueamento em ágar Baird-Parker enriquecido 
com solução de gema de ovo, este meio 
possibilita a evidenciação das atividades 
proteolíticas e lipolíticas dos Estafilococos,
através do aparecimento de um halo de 
precipitação e um de clarificação ao redor da 
colônia. A prova da coagulase também efetuada 
nas análises, baseia-se na comprovação da 
capacidade de coagular o plasma pela ação da 
enzima coagulase.

Para pesquisa de Salmonella spp., foi 
utilizado o teste VIDAS Salmonela (SLM), 
baseia-se num imunoensaio enzimático 
automatizado desenvolvido para detecção de 
Salmonella spp., que utiliza uma mistura de 
anticorpos monoclonais de captura de grande 
especificidade, dirigidos contra os antígenos 
somáticos (O) e flagelares (H), que permite a 
detecção de estirpes móveis e imóveis. 

Para a análise de Vibrio 
parahaemolyticus, utilizou-se o método de 
plaqueamento em Ágar Tiossulfato Citrato Bile 
Sacarose (TCBS), que apresenta em sua 
composição, elevada concentração de tiossulfato 
e citrato de sódio, além de ser altamente 
alcalino, inibindo assim, o crescimento das 
enterobactérias. A bile e o colato de sódio 
inibem os enterococos.

A pesquisa de Enteroparasitas utilizou
a metodologia de Hoffmam, o princípio do 
método baseia-se na sedimentação espontânea 
em água, onde uma alíquota do sedimento é 
pipetada em lâmina de vidro e posteriormente, 
observada em microscopia óptica comum, 
utilizando solução de lugol como corante.

O tratamento estatístico dos dados 
utilizou o teste “t” de Student ao nível de 5% de 
significância. 

Discussão

Do total de amostras analisadas, o 
grupo de Coliformes Termotolerantes (45ºC) 
variou de < 3,0 a >110 NMP/g, destas, 40% (8 
amostras) dos estabelecimentos não 
especializados apresentaram valores acima do 
permitido pela Legislação Vigente (102), e 20% 
(4 amostras) oriundas dos estabelecimentos 
especializados mostraram não conformidade, 
sendo consideradas insatisfatórias para o 
consumo, já que é um indicativo da presença de 
bactérias de origem fecal.

MARTINS [7], em pesquisa realizada 
na cidade de São Paulo notificou valores acima 
de 102 NMP/g em 50% das amostras de sushi e 
sashimi coletadas. RESENDE [10], ao analisar 
amostras de sushis e sashimis na cidade de
Brasília observou quantificação acima do 
permitido em 25% das amostras. PINHEIRO et 
al. [9], numa pesquisa realizada na cidade de 
Fortaleza-CE observou níveis de contaminação 
acima do permitido para coliformes 
termotolerantes em 30% das amostras de sushi e 
sashimi. BASTI et al. [2], porém, não observou 
tal contaminação em peixes recém-capturados, o 
que indica que não são parte da microbiota 
natural do peixe, e sim falha no processamento 
durante e após a captura do pescado.

A análise de estafilococos coagulase 
positiva apresentou níveis quantitativos 
consideráveis de colônias atípicas e presença de 
colônias típicas, no entanto, o teste de coagulase 
não evidenciou a presença de Estafilococos 
coagulase positiva nas amostras coletadas, 
estando estas dentro dos parâmetros 
estabelecidos pela Legislação Brasileira. 
Embora a produção de enterotoxinas esteja 
geralmente associada ao S. aureus coagulase e 
termonuclease (TNase) positivos, algumas 
espécies de estafilococos que não produzem 
nenhuma dessas enzimas também podem 
produzir enterotoxinas, a prática da pesquisa de 
estafilococos coagulase positivo em alimentos, 
indiscutivelmente, levou a estimativas inferiores 
da real prevalência de linhagens produtoras de 
enterotoxinas [5].

 Muitas espécies coagulase negativas 
são principalmente adaptadas a hospedeiros 
não-humanos, porém não se exclui a 
possibilidade de contaminação de alimentos 
para humanos com essas espécies, já que, uma 
vez nos alimentos, seu desenvolvimento pode 
conduzir à produção de enterotoxinas. Outro 
fator relevante decorre da utilização do 
glutamato monossódico como condimento na 
confecção do arroz para a elaboração do sushi, 
pois os estafilococos, assim como outras 
bactérias Gram-positivas, necessitam de certos 
compostos orgânicos para sua nutrição, e, em 



um meio mínimo para a produção de 
enterotoxinas durante o crescimento aeróbio, o 
glutamato monossódico serve como fonte de C, 
N e energia [5].

Das amostras analisadas não houve 
isolamento de bactérias do gênero Salmonella 
spp., a ausência deste patógeno indica 
conformidade com o  preconizado pela RDC nº 
12 (Ausência). 

A análise microbiológica não 
evidenciou a presença de Vibrio 
Parahaemolyticus, estando de acordo com o 
estabelecido pela RDC nº 12 (103UFC).

Foi detectada a presença de Entamoeba 
coli em 20% dos estabelecimentos 
especializados e em 40% dos locais não 
especializados. Dentre os estabelecimentos não 
especializados, 25% apresentaram 
contaminação por Entamoeba histolytica, 
enquanto os especializados apresentaram 
contaminação em 15% das amostras coletadas. 
Estes microrganismos são freqüentemente 
transmitidos via manipulação de alimentos, a 
detecção destes enteroparasitas, torna-se um 
indicativo das más condições de higiene 
empregadas no processo de produção.

Conclusão

Os resultados desta pesquisa podem 
servir de parâmetro para avaliar a qualidade 
sanitária de sushis e sashimis comercializados 
na cidade do Recife-Pe. De acordo com os 
dados obtidos, recomenda-se aos profissionais 
responsáveis pela manipulação e distribuição de 
produtos a base de pescado cru, medidas 
higiênico-sanitárias mais rigorosas através da 
adoção e aplicação das Boas Práticas de 
Fabricação (BPF), a fim de controlar os 
possíveis riscos potenciais à saúde do 
consumidor.
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