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Introdução
Nas últimas décadas, o acesso e a qualidade e 

quantidade da alimentação tem sido motivo de 
preocupaçăo em todos os países [1].

As autoridades da área de proteção dos alimentos
classificam a contaminação de natureza biológica de 
origem microbiana como o perigo principal para a
Saúde Pública [2].

Os produtos de origem animal estão sujeitos á 
contaminação microbiana a partir de várias fontes, 
sendo que o próprio animal contribui com o organismo 
patógenos ou deteriorantes [3], pois são expostos em 
barracas sem refrigeração, sem proteção contra poeiras 
e insetos tornando-se um ambiente propicio para 
incorporar externamente materiais estranhos de origem 
biológica ou não [4].

Os grupos de produtos considerados de maior risco 
de contaminação durante a manipulação, exposição e 
transporte são: carnes e pescados.

Pierson e Corlett Jr. [5] afirmam que a carne é o 
meio de cultura ideal para o desenvolvimento 
microbiano por apresentar alta atividade de água (Aa) e 
ser rica em substâncias nitrogenadas, minerais e fatores 
de crescimento. Além disso, seu pH é favorável (5,6) à 
maioria dos microrganismos, cujo desenvolvimento 
dependerá, sobretudo, das condições de abate, estresse 
do animal e higiene durante a manipulação.

Quando o alimento em questão é o pescado, devido a 
sua natureza extremamente perecível, são exigidos 
cuidados especiais em relação a sua manipulação, que 
deve iniciar no processo de captura, até a estocagem e 
comercialização [6].

A capacidade de crescimento e de sobrevivência dos 
microrganismos patogênicos nos alimentos depende, 
não somente das características físicas e nutricionais 
desses alimentos, como também de um conjunto de 
fatores extrínsecos e intrínsecos aos mesmos, tais 
como: temperatura, pH, atividade da água e potencial 
redox, cada um dos quais pode ser manipulado
convenientemente, de modo a impedir a contaminação
e o crescimento de microrganismos patogênicos [7].

Alimentos crus, comercializados em feiras livres e 
mercados públicos podem ser veículos de contaminação de
microrganismos causadores de toxinfecção, desta forma, 
colocar em risco a saúde do consumidor. 

Os principais tipos de microrganismos causadores de 
doenças de origem alimentar são: Clostridium botulinum, 
Clostridium perfringens, Staphylococcus aureus, Bacillus 
cereus, Salmonella sp., Shigella sp., Campylobacter jejuni, 
Escherichia coli (E. coli enteropatogênica, E. coli 
enteroinvasora, E. coli enterotoxigênica, E. coli entero-
hemorrágica), Yersínia enterocolítica, Vibrio cholerae, 
Vibrio parahaemolyticus e Listeria monocytogenes [3].

A maioria das pessoas envolvidas com a manipulação de 
alimentos não tem conhecimentos relativos à manipulação 
higiênica dos alimentos e desconhecem a possibilidade de 
serem portadores assintomáticos de microrganismos
patogênicos [8].

Diante disso, este estudo teve por objetivo avaliar as 
condições higiênico-sanitárias dos estabelecimentos 
comerciais e manipuladores de produtos de origem animal 
do mercado livre de São José – Recife - PE, a fim de 
analisar e identificar os possíveis risco a saúde pública dos 
consumidores.

Material e métodos
A pesquisa foi realizada no mês de setembro de 2009, 

em Recife - PE, no mercado livre de São José, localizado
no centro da cidade. Foi observado as condições sanitárias 
do mercado, onde foram avaliados a conformidade dos 
estabelecimentos, a higiene pessoal, higiene ambiental, 
higiene das instalações, a conservação da matéria-prima, e 
os produtos de origem animal colocados à venda.

Resultados e discussão
Através desta avaliação realizada no mercado livre de 

São José – Recife-PE, pôde-se tirar diversas conclusões, e 
dentre elas, os principais problemas encontrados foram 
relacionados à higiene pessoal dos manipuladores e às
condições de higiene ambiental. 

Destacando-se a comercialização dos produtos de origem 
animal como carnes e pescados, observou-se a presença de 



grande parte desses alimentos pendurados e expostos, 
sem nenhuma proteção contra poeira e insetos, 
aumentando a chance de contaminação microbiana.

Tendo como base as condições e a estrutura física do 
local, observou-se a presença de alguns equipamentos 
para pesagem enferrujados, somente alguns pontos de 
venda possuíam equipamento de refrigeração para o 
armazenamento de peixes e carnes. Muitos desses 
alimentos encontravam-se em bandejas e expostos à 
poeira, moscas e mosquitos presentes no ambiente (Fig. 
1 e Fig. 2). Por este motivo, a conservação das carnes 
demonstrou-se insatisfatória em alguns 
estabelecimentos, pois apresentaram higiene 
inadequada. 

Com relação aos manipuladores, a grande maioria 
não utilizava luvas durante a manipulação dos 
alimentos e usavam apenas aventais. Não possuindo 
básicos Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) 
como luvas, toucas, dentre outros. 

Inúmeras irregularidades foram detectadas durante a 
avaliação: más condições de higiene dos equipamentos; 
falta de higiene pessoal dos manipuladores; estrutura 
precária e falta de padronização das barracas; resíduos 
de lixo próximo das barracas e temperatura de 
conservação inadequada dos alimentos que necessitam 
de refrigeração como carnes e pescados.

Todos esses aspectos em conjunto comprometem 
seriamente a saúde dos consumidores e alertam a 
comunidade para a importância e urgência de execução 
de melhorias no setor

Diante disto, há uma necessidade de reestruturação 
da infra-estrutura do mercado livre local, capacitação e 
conscientização dos comerciantes por meio da ação da 
vigilância sanitária, a fim de que sejam passadas 
informações básicas a respeito das condições corretas 
de manipulação e comercialização de alimentos de 
origem animal. 

Sabe-se que nem sempre é possível um local perfeito
para o serviço de alimentação. Mas pode ser adaptado, 
tornando-se ideal para o desenvolvimento de um 
excelente trabalho, sem riscos para o alimento [9;10].
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Fig. 1 Produtos de origem animal (carnes) totalmente expostos
sendo comercializados no mercado livre de São José.

Fig. 2 Produtos de origem animal (pescados) totalmente expostos
sendo comercializados no mercado livre de São José.


