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Introdução

A comercialização de alimentos de 
maneira informal, nas ruas das cidades, é uma 
prática antiqüíssima. As comidas de rua são 
uma opção relativamente barata para os 
consumidores que não têm condições, ou não 
querem arcar com as despesas advindas do 
serviço de um estabelecimento fixo. Assim 
sendo, é natural e necessário que exista um 
maior estudo acerca do impacto que esse 
comércio de rua pode exercer na saúde da 
coletividade.

Wirmano define as comidas de rua como 
“uma variedade de alimentos e bebidas prontos 
para o consumo, preparados e/ou 
comercializados em locais públicos. Este tipo de
alimento apresenta vantagens, como menor 
preço, quando comparado àqueles alimentos ou 
refeições comercializadas pelos restaurantes, 
além da conveniência e grande variedade de 
opções atrativas ao consumidor” (WIRMANO, 
ALLAIN, 1991, p. 12).

Este trabalho teve como objetivo realizar uma 
análise das condições higiênico-sanitárias do 
comércio informal de alimentos praticado 
especificamente na Feira do Bom Jesus, bairro 
do Recife Antigo, bem como prestar uma 
sensibilização educativa para os comerciantes, 
visando elevar a qualidade do alimento servido 
pelos mesmos.

O estudo foi realizado como parte do 
estágio obrigatório realizado na Vigilância 
Sanitária do Recife (VISA), Distrito Sanitário I 
(DS I) e contou com a colaboração e supervisão 
dos técnicos e inspetores dessa instituição.

Material e métodos

A. Elaboração e aplicação de checklist

Um checklist foi elaborado a partir de um 
modelo utilizado pela VISA Recife, DS I, 
constando de itens relacionados à aplicação de 
Boas Práticas de Fabricação/Manipulação (BPF) 
ao comércio realizado pelos comerciantes 
informais de alimentos da Feira do Bom Jesus.

Os dados obtidos foram compilados e 
analisados, buscando identificar as deficiências 
existentes dentro do universo de estudo da Feira 
do Bom Jesus sob o ponto de vista da Segurança 
Higiênico-Sanitária dos alimentos.

B. Elaboração e aplicação da sensibilização

A sensibilização foi elaborada a partir 
de um modelo de apresentação utilizado pela 
VISA Recife, DS I, abordando os principais 
pontos das BPF, de forma a abordar o assunto 
da forma mais abrangente possível, buscando 
tocar os pontos críticos encontrados na análise 
dos dados obtidos através da aplicação do 
checklist.

A sensibilização teve lugar no auditório 
do Museu do Forte das Cinco Pontas, sob a 
forma de uma palestra acompanhada de 
apresentação multimídia, seguida da 
distribuição de certificados a todos aqueles que 
compareceram.

C. Materiais

- Foi elaborado um checklist composto de 30 
itens relacionados às atividades realizadas pelos 
ambulantes na Feira do Bom Jesus, bem como 
10 itens associados aos dados pessoais dos 
comerciantes.

- O material utilizado pelo palestrante e autor 
deste trabalho na ação de sensibilização em 
Boas Práticas da Fabricação de Alimentos foi 
composto de:



- Notebook pertencente ao Distrito Sanitário I da 
VISA da cidade do Recife.
- Um projetor de slides pertencente ao Distrito 
Sanitário I da VISA da cidade do Recife.
- Um aparador para projeção pertencente ao 
Distrito Sanitário I da VISA da cidade do 
Recife.
- Uma apresentação de slides acerca das Boas 
Práticas da Fabricação de alimentos, adaptada 
de um modelo utilizado pelo Distrito Sanitário I 
da VISA da cidade do Recife.

- O material fornecido aos participantes da 
sensibilização em Boas Práticas da Fabricação 
de Alimentos foi composto de:
- Uma pasta escolar, com fechamento de 
elástico.
- Uma caneta esferográfica da cor preta.
- Uma folha de papel para anotações.
- 01 folheto de conscientização quanto ao surto 
de conjuntivite, distribuído pela Secretaria de 
Saúde da cidade do Recife.
- 01 folheto de conscientização quanto à 
dengue, distribuído pela Secretaria de Saúde da 
cidade do Recife.

Foi elaborado um convite à sensibilização, 
sendo distribuído aos ambulantes bem como 
uma lista de presença.

Discussão

As comidas de rua possuem destacado papel 
na alimentação da população. No Brasil, a 
tradição de vender alimentos nas ruas é antiga e 
faz parte de sua cultura, contudo, mesmo nos 
dias de hoje, os alimentos vendidos nas ruas
oferecem, na maioria das vezes, baixa qualidade 
higiênico-sanitária na produção de alimentos, 
acarretando graves conseqüências para aqueles 
que os consomem.

Neste sentido, objetivando avaliar as 
condições higiênico-sanitárias dos ambulantes 
que comercializam alimentos na Feira do Bom 
Jesus e seus
arredores realizou-se o presente trabalho. Foi 
aplicado um checklist, elaborado a partir de um 
modelo utilizado pelo Distrito Sanitário I, da 
Vigilância Sanitária da cidade do Recife. Após 
analise dos dados verificou-se que 72% dos 
comerciantes preparam seus produtos, sendo 
que 34% dos comerciantes trabalham com
apenas com um tipo de produto, 83% dos 
comerciantes acondiciona seus alimentos de 
forma adequada, 55% dos comerciantes não 
conserva seus
produtos em temperatura de refrigeração, 45% 
dos comerciantes prepara alimentos no local de 
comercialização.

 Foi observado que 73% dos comerciantes
não fornecem molhos de qualquer tipo para 

acompanhar suas preparações, 76% dos mesmos 
não rotula seus insumos de forma adequada e 
que 86% dos ambulantes não trabalham com 
espetos de churrasco. 50% dos equipamentos
utilizados são compostos de fogões artesanais e 
não há a presença de água corrente e pia para 
higienização de alimentos, enquanto que 52% 
dos comerciantes não utilizam local apropriado 
para a guarda de utensílios. 55% dos ambulantes 
não possuíam água de qualidade comprovada 
para a higienização de utensílios apenas 62% 
deles possuía água de qualidade comprovada 
para a higienização de manipuladores. 90% dos 
comerciantes não faziam uso de fardamento 
completo, enquanto que 79% dos comerciantes 
não possuem carteira de saúde. 

65% dos ambulantes não mantinham seus 
utensílios devidamente higienizados, enquanto 
que 58% dos mesmos não mantinham seus 
equipamentos devidamente higienizados, ao 
passo que 58% faziam o mesmo em relação a 
seus equipamentos. 69% dos comerciantes 
mantinham seus locais de trabalho livres de 
sujidades visíveis, enquanto que em 69% dos 
casos não existia um funcionário exclusivo para 
a manipulação do dinheiro. Viu-se ainda que 
90% dos comerciantes não acondicionavam seu 
lixo de forma adequada, enquanto que 52% dos 
comerciantes utilizavam algum tipo de 
descartável. 

Finalmente, observou-se que 66% dos 
comerciantes apresentavam boa higiene pessoal.
Concluiu-se que havia a necessidade de 
capacitar os ambulantes nas Boas Práticas de 
Manipulação de alimentos, o que foi feito 
através de uma sensibilização sobre este mesmo 
assunto.

Resultados

Foi observado que o padrão higiênico-
sanitário apresentado pelos comerciantes de 
alimentos está longe do ideal na grande maioria 
dos itens constantes do checklist aplicado. A 
figura A e seu gráfico correspondente 1 mostram 
molhos sendo acondicionados de forma 
indevida, enquanto que a figura B e seu gráfico 
2 correspondente demonstram claramente a falta 
de Equipamento de proteção Individual (EPI) 
por parte de um manipulador de alimentos.

Os casos graficamente demonstrados na 
terceira pagina do presente trabalho são apenas 
alguns exemplos de itens críticos observados 
quando da aplicação do checklist junto aos 
comerciantes informais de alimentos da Feira do 
Bom Jesus. 

É necessário criar programas de capacitação e 
reciclagem periódicos e constantes, não apenas 
para reforçar os conhecimentos e manter 
atualizados os manipuladores de alimentos, mas 
também pelo fato de que o universo de



ambulantes, até mesmo pela própria natureza da 
atividade, é bastante flutuante.
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Figura A: Molhos sendo expostos e comercializados
fora de suas embalagens originais. Fonte: Gustavo 
Carvalho, 2009.

Figura B: Vendedora de tapioca sem fazer uso de 
nenhum tipo de fardamento. Fonte: Gustavo
 Carvalho, 2009.

Gráfico 1: Percentual de molhos comercializados
 apenas em saches.

Gráfico 2: Percentual de manipuladores que utilizam
fardamento completo


