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Introdução

Em todo o planeta, com o crescimento populacional,
as pessoas buscam sempre as formas mais práticas para 
se alimentar e também com menor custo [1,2]. Os 
alimentos vendidos nas ruas representam um problema 
de saúde pública, pois, salvo algumas exceções, são 
preparados e vendidos sem as mínimas condições de 
higiene, podendo conter microrganismos contaminantes 
e potencialmente patogênicos, colocando em risco a 
saúde de quem os consome [3,4].

A segurança dos alimentos diz respeito à garantia 
de se consumir um alimento isento de perigos (de 
natureza microbiológica, química ou física), que 
prejudique ou cause danos à saúde. A responsabilidade 
de fornecer alimentos que preencham estas 
características cabe aos proprietários dos locais, assim 
como, às autoridades sanitárias responsáveis pela 
aplicação da legislação [5] Desta forma, é necessária a 
implementação de medidas, a exemplo das Boas 
Práticas de Fabricação (BPF), que visam o 
fornecimento de alimentos inócuos a população.

As BPF são procedimentos que devem ser adotados 
por serviços de alimentação, com o objetivo de garantir 
a qualidade higiênico-sanitária dos alimentos de acordo 
com a legislação vigente [6]. Elas abrangem cinco 
pontos principais: controle da água, higiene das 
instalações, higiene pessoal, controle de pragas e 
higiene dos equipamentos e utensílios [7].

Objetivou-se avaliar o conhecimento dos 
comerciantes, a respeito das BPF, bem como as 
condições higiênico-sanitárias, de cinco lanchonetes 
localizadas no campus da UFRPE.  

Material e métodos

Inicialmente foi realizada uma visita aos 
estabelecimentos, para explanar o objetivo do projeto e 
avaliar as condições higiênico-sanitárias do local e dos 
manipuladores, através de inspeções visuais.

Posteriormente, foram coletadas informações por meio
de aplicação de questionários em cinco lanchonetes 
localizados no campus da UFRPE, no período de maio a 
junho de 2009. O questionário foi elaborado com base nos
princípios da Portaria no 368 do Ministério da Agricultura, 
Pecuária e Abastecimento [8], com o intuito de avaliar o 
grau de conhecimento dos comerciantes, com relação às 
BPF. A aplicação foi realizada oralmente, com posterior 
preenchimento de fichas avaliativas.

Resultados e discussão

Em todas as lanchonetes situadas no campus da
Universidade Federal Rural de Pernambuco (UFRPE) e
visitadas, foi observada a ausência de água potável e 
refrigeração adequada para os alimentos, além da falta de 
áreas para o descarte do lixo e de sanitários públicos. 
Aduzam-se as falhas na higienização do ambiente e dos 
utensílios utilizados na elaboração dos alimentos e dos
limitados hábitos de higiene dos manipuladores, 
favorecendo assim a contaminação e conseqüente 
deterioração dos alimentos, com agravante de ocorrer 
toxinfecção alimentar, devido à veiculação de 
microrganismos patogênicos.

Dentre as diversas indagações feitas, 60% dos 
entrevistados responderam que não sabiam o que eram BPF 
e aos que responderam ter conhecimento do tema, foi 
requerido um exemplo adotado em seu estabelecimento, 
sendo respondido por todos que era o cuidado com o 
armazenamento das matérias-primas.

A partir dos resultados obtidos foi elaborado um folheto,
preconizando procedimentos básicos a serem adotados 
pelos comerciantes, a fim de melhorar as condições 
higiênico-sanitárias dos estabelecimentos e manipuladores, 
baseado nas normas de BPF recomendadas pela legislação 
pertinente [6].  No dia da entrega dos folhetos, foi 
realizada uma explanação verbal quanto à importância da 
adoção dos procedimentos descritos no mesmo e



respondidas as indagações feitas pelos comerciantes 
quanto ao tema exposto.

Estudo semelhante avaliou a visão dos consumidores 
sobre as condições higiênico-sanitárias de padarias 
localizadas no município de São Paulo-SP. Verificaram 
condições insatisfatórias, tendo sido detectado 
inconformidades, no que concerne a BPF [9].

Em análise da qualidade higiênico-sanitária de 
lanches comercializados em campus universitário da 
UFPEL-RS, os autores concluíram que a contaminação 
por coliformes termotolerantes está diretamente 
relacionada à necessidade de uma melhor educação dos 
manipuladores de alimentos. Melhor qualidade poderia 
ser obtida através da aplicação de métodos mais 
higiênicos no processamento, desde a desinfecção de 
superfícies e utensílios até o armazenamento do 
produto nas bancadas de venda [10]. 

Conclusão

Ficaram evidentes que os estabelecimentos avaliados 
possuem apenas as mínimas condições higiênico-
sanitárias. Que a melhoria é difícil em virtude do 
desconhecimento das BPF por parte dos comerciantes

A boa aceitação das informações dadas sobre as BPF 
por parte dos proprietários demonstra a grande 
necessidade de maior intervenção neste aspecto, para 
que ocorra melhoria na qualidade dos alimentos 
fornecidos à comunidade universitária.
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