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Introdução
Apesar da evolução tecnológica das últimas décadas, 

quanto às técnicas de conservação e higiene dos 
alimentos, as doenças por eles transmitidas têm sido 
consideradas como um grave problema de saúde
pública em escala mundial, sendo os alimentos 
reconhecidos como o principal vetor das enfermidades
entéricas agudas [1].

Segundo Silva Júnior [2], a Organização Mundial de 
Saúde estima que as enfermidades causadas por 
alimentos contaminados constituam um dos problemas 
sanitários mais difundidos no mundo de hoje. No 
entanto, ressalta que as doenças de origem alimentar 
são provocadas por agentes microbiológicos cujo 
principal transmissor são os manipuladores.

Por este motivo, os consumidores dos grandes 
centros têm estado preocupados com os aspectos de 
segurança alimentar associados, sobretudo, à esta 
manipulação dos alimentos, como por exemplo, os 
alimentos de origem vegetal.

Os alimentos consumidos pelo homem, tanto os de 
origem animal como os de origem vegetal, podem ser 
contaminados por microrganismos deterioradores, 
durante qualquer uma das etapas de produção, 
manipulação, transporte, armazenamento ou 
distribuição. É impossível se imaginar a produção e 
distribuição dos alimentos sem uma avaliação prévia de 
sua qualidade microbiológica e das condições 
higiênico-sanitárias dos locais onde estão sendo 
produzidos, conservados e distribuídos, como também, 
das pessoas que contatam diretamente com esses 
alimentos [3;4].

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 [5]. Na classe de perigos biológicos, 
podem ser admitidos os macrobiológicos e os 
microbiológicos. Dentre os perigos macrobiológicos,
citem-se, por exemplo, as moscas, mosquitos e outros
insetos que, embora repugnantes, quando presentes no

alimento nem sempre a sua ingestão representa risco à
saúde do consumidor, salvo as poucas exceções de insetos 
que são venenosos. Entretanto, as patas, as asas e pêlos dos 
insetos podem carrear outro tipo de perigo, que são os 
microrganismos (perigos microbiológicos) e, dentre estes, 
contam-se os que são patogênicos.

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 [6].

É fundamental conhecer a localização do 
estabelecimento, ou seja, identificar e interpretar a 
organização e a dinâmica de seu funcionamento, bem como 
compreender a forma de articulação com as condições 
higiênicas. A identificação destes fatores possibilita 
minimizar os problemas sanitários a que estão expostos os 
consumidores [3;4]. 

A deficiente informação e falta de educação sanitária de 
consumidores e comerciantes podem ser sentidas, não 
existindo real consciência dos riscos potenciais que essas 
práticas podem acarretar à saúde da população [7].

Diante disso, este estudo teve por objetivo avaliar as 
condições higiênico-sanitárias dos estabelecimentos 
comerciais e manipuladores de produtos de origem vegetal
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. Foram observadas 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 vegetal
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 vegetal, observou-se a presença desses 
alimentos totalmente expostos, sem nenhuma proteção 
contra poeira e insetos, aumentando a chance de 
contaminação microbiana. Todos esses alimentos 
encontravam-se em carroças, em total contato com a 
madeira e expostos à poeira, moscas e mosquitos 
presentes no ambiente (Fig. 1). Por este motivo, a 
conservação desses alimentos de origem vegetal
demonstrou-se insatisfatória nesses estabelecimentos,
pois apresentaram higiene inadequada.

Com relação aos manipuladores, não possuiam 
nenhum 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 e resíduos 
de lixo próximo das barracas (Fig. 2).

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 vegetal. 

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 vegetal totalmente expostos
sendo comercializados no mercado livre de São José.

Fig. 2 Lixo encontrado próximo aos estabelecimentos de 
comercialização de produtos de origem vegetal.


