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RESUMO 
 

O trato intestinal do homem e dos animais é um ambiente rico em Enterobactérias 
que em condições muito precárias de higiene, podem contaminar as mãos dos 
comerciantes que manipulam alimentos e, conseqüentemente os alimentos por eles 
preparados. Como há poucos estudos sobre o comércio de alimentos de rua em 
Goiânia (GO), procurou-se nesse trabalho avaliar o perfil higiênico-sanitário e 
microbiológico dos ambulantes manipuladores de alimentos. Para a avaliação das 
condições higiênico-sanitárias foi utilizado um questionário e para a análise 
microbiológica de enterobactérias o plaqueamento Spreader Plate em meio ágar 
EMB. Cerca de 50% da manipulação foi considerada regular, 40% ruim e 10% foram 
consideradas péssimas. As contagens destas enterobactérias variaram entre 102 e 
108 UFC/mão. A alta contagem destas bactérias pode ser utilizada como indicador 
de contaminação fecal e possível presença de microrganismos patogênicos. Os 
resultados enfatizam a necessidade da realização de treinamentos de capacitação 
em boas práticas de manipulação.  
 
PALAVRAS-CHAVE: Enterobactérias, mãos, alimento de rua, higiene alimentar. 
 

ABSTRACT 
 

The intestinal tract of man and animals is a rich environment that intestinal bacteria in 
very precarious conditions of hygiene, can contaminate the hands of dealers who 
handle food and therefore the food they prepared. Because there are few studies on 
trade in street foods in Goiânia (GO), it was this work evaluates the hygienic and 
microbiological quality of street food handlers. For the evaluation of sanitary 
conditions, we used a questionnaire and microbiological analysis of intestinal bacteria 
plating Spreader Plate on EMB agar. About 50% of the manipulation was lawful, 40% 
bad and 10% were considered poor. Scores of these intestinal bacteria ranged 
between 102 and 108 CFU / hand. The high count of these bacteria can be used as 
an indicator of fecal contamination and possible presence of pathogenic micro-
organisms. The results emphasize the necessity of training for training in good 
handling practices. 
 
KEY-WORDS: Intestinal bacteria, hand, street food, food hygiene 
 
 

INTRODUÇÃO 
 

A limitada oferta de trabalho tem levado a população na busca de alternativas 
econômicas, entre as quais se encontra o comércio informal de venda de alimentos 
(BRYAN 1993, citado por CATANOZI et al. 1999). O tema economia informal 
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segundo CACCIAMALI (2008) teve um destaque expressivo na mídia e na literatura 
especializada no final do século passado. Essa denominação pode representar 
fenômenos distintos como comércio de rua ou ambulante e contratação ilegal de 
trabalhadores assalariados nativos ou migrantes. 

Segundo LUCCA & TORRES (2008) o comércio de alimentos de rua 
apresenta aspectos positivos devido à sua importância socioeconômica, cultural e 
nutricional, e negativos quanto às questões higiênico-sanitárias. Isto indica que a 
venda de alimentos de rua é muito controversa, pois representa uma ameaça à 
saúde do consumidor, principalmente devido às técnicas inadequadas de higiene e 
manipulação dos alimentos. 

OLIVEIRA et al. (2003) afirmam que a alimentação é uma das condições 
essenciais para a promoção e manutenção da saúde, desde que a produção e a 
manipulação dos alimentos se dê dentro de padrões higiênico-sanitários 
satisfatórios. Afirmam ainda que a deficiência de controle desses padrões seja um 
dos fatores responsáveis pela ocorrência de surtos de doenças transmitidas por 
alimentos, pois os manipuladores podem ser portadores assintomáticos de várias 
enfermidades e contaminarem os mesmos, desencadeando surtos de toxinfecções 
alimentares. De acordo com BELLIZZI et al. (2005) em meio às diversas causas da 
contaminação de alimentos, a manipulação incorreta parece ser a principal. 

Os manipuladores de alimentos têm um importante papel na prevenção das 
toxinfecções e nas demais doenças de origem alimentar. A higiene alimentar está 
geralmente associada à higiene pessoal que, na maioria das vezes, é limitada aos 
cuidados com as mãos (BASTOS et al. 2002).  

Assim, os hábitos higiênicos praticados pelos manipulares desempenham um 
papel de grande importância para a sanidade dos produtos, principalmente para os 
alimentos sujeitos a uma intensa manipulação durante o seu preparo e distribuição 
(OLIVEIRA et al. 2003).  

LUCCA & TORRES (2002), FERREIRA et al. (2006), MARQUES et al. (2007) 
afirmam que no Brasil tem sido sistematizado, estudado e publicado pouco sobre 
comida de rua e no município de Goiânia, são poucas as referências de caráter 
microbiológico. Os autores propõem que sejam realizados estudos sobre o comércio 
de alimentos de rua no Brasil devido à escassez de pesquisas na literatura científica. 
Ainda segundo os autores, a aguda crise financeira que afeta muitos países em 
desenvolvimento fez com que a venda de alimentos em feiras ou em vias públicas 
aumentasse nos últimos anos, sendo de fundamental importância trabalhos que 
visem avaliar as condições higiênico-sanitárias dos manipuladores envolvidos no 
preparo e venda de produtos alimentícios. 

 
OBJETIVOS 

Objetivou-se neste trabalho avaliar, através de um questionário (lista de 
verificação) e análises microbiológicas, as condições higiênico-sanitárias dos 
ambulantes que comercializam cachorros-quentes e caldos quentes nos arredores 
de um campus universitário na cidade de Goiânia, Goiás.  

 
METODOLOGIA 

1. Elaboração e aplicação do questionário 
A elaboração do questionário foi realizada com base na legislação vigente, 

RDC nº 216 (BRASIL 2004 a) e aplicado na forma de entrevista para analisar o perfil 
dos ambulantes selecionados e localizados nos arredores do campus universitário. 
O questionário a 10 comerciantes ambulantes. 
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2. Análise do questionário 

As questões para a avaliação dos manipuladores foram transformadas e 
agrupadas em porcentagens. Em função do número de respostas positivas a 
manipulação de alimentos teve sua classificação segundo SOUZA (2006), como:  
▪ Excelente: entre 91% e 100% 
▪ Boa: entre 75% e 90% 
▪ Regular: entre 50% e 74% 
▪ Ruim: entre 30% e 49% 
▪ Péssimo: abaixo de 30% 

 Ainda foi realizada uma avaliação referente à exposição ao consumo do 
alimento preparado e sua análise feita conforme recomendação de SACCOL et al. 
(2006). Assim, o serviço de alimentação foi classificado em grupos quanto ao total 
de adequação aos itens avaliados: 
▪ Grupo 1: 76 a 100% de atendimento dos itens 
▪ Grupo 2: 51 a 75% de atendimento dos itens 
▪ Grupo 3: 0 a 50% de atendimento dos itens 

 
 
3. Coleta de amostras de mãos dos manipuladores de alimentos 
 A coleta do material das mãos direita e esquerda foi realizada 
separadamente, através da fricção de swabs por toda a região das mãos, em oito 
manipuladores de alimentos. Foram utilizados tubos contendo 10 mL de solução 
salina (NaCl 0,85%), estéril como diluente. A região do swab onde houve contato 
com a mão do coletor foi quebrada e o swab foi mantido dentro do tubo, o qual foi 
identificado e acondicionado em caixa isotérmica com gelo, conforme recomendado 
por OKURA et al. (2007) e transportadas para o Laboratório de Microbiologia de 
Alimentos no Campus II da Pontifícia Universidade Católica de Goiás (PUC-GO). 
Essa coleta foi realizada no período em que os manipuladores estavam encerrando 
seu expediente, ou seja, após a intensa manipulação dos alimentos e dinheiro. 
 Durante a coleta de amostras foi perguntado a cada manipulador se o mesmo 
era destro ou canhoto e com qual mão ele realizava maior manipulação de dinheiro. 
 
4. Análise microbiológica das amostras 
4.1. Preparo das amostras 
 Os tubos contendo os swabs com as amostras coletadas foram agitados por 
três minutos em agitador de tubos tipo vortex. Posteriormente foram realizadas 
diluições decimais sucessivas, para o preparo das diluições (10-1, 10-2, 10-3, 10-4). 
Todo o processamento das amostras foi realizado sob condições assépticas em 
capela de fluxo laminar.  
  
4.2. Análise de Enterobactérias 
 Para a análise de enterobactérias foram retiradas alíquotas de 0,1 mL de 
cada tubo (Sem diluição, 10-1, 10-2, 10-3, 10-4) e semeadas (plaqueamento Spreader 
Plate), em duplicata, sobre a superfície de Ágar EMB (Eosina Methil Blue) e 
homogeneizadas com o auxílio da alça de Drigalsky segundo a metodologia descrita 
por TORTORA et al. (2005). Posteriormente as placas de Petri foram incubadas em 
estufa bacteriológica a 35ºC por 24 - 48 horas e a contagem de enterobactérias 
realizada em contador de colônias automático, conforme descrito por GARCIA et al. 
(2005). 
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RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

 Os comerciantes ambulantes de cachorros-quentes e caldos quentes foram 
escolhidos para a coleta de amostras baseado em um levantamento dos grupos de 
alimentos mais comercializados nos arredores do campus universitário e que 
apresentaram maior manipulação dos mesmos. 
 O cachorro-quente não é uma preparação considerada de alto risco à saúde 
da população, pois é um processo de fabricação simples, não são realizadas muitas 
etapas e envolve pouco manuseio. O fato de seu consumo ser imediato ao preparo 
também é um fator positivo, pois não se adicionam ao processamento erros 
realizados pelo consumidor (LUCCA & TORRES 2002). No entanto, como são 
acrescentados diversos itens ao mesmo, como milho verde, batata palha e outros, 
mantidos em condições não adequadas de temperatura e em contato direto com o ar 
do meio ambiente, aliado ao manuseio de dinheiro torna-se uma fonte potencial de 
contaminação pelo manipulador. Já os caldos quentes passam por um processo de 
cocção que eliminam todos os microrganismos presentes. Entretanto, expostos ao 
meio ambiente e em temperaturas que não garantam sua inocuidade, podem 
também ser contaminados e potencialmente veicular microrganismos patogênicos. 

No questionário aplicado, observou-se que a faixa etária dos comerciantes foi 
predominante entre 15 e 50 anos de idade (80%), como pode ser observado na 
Figura 1. 
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FIGURA 1: Faixa etária dos comerciantes de cachorros-quentes e caldos quentes  
nos arredores do campus universitário. 

 

Concentrou-se em 70% no número de manipuladores que cursaram o Ensino 
Médio tendo ou não concluído esta etapa conforme apresentado na Figura 2. Alguns 
aspectos referentes aos manipuladores devem ser avaliados e controlados para que 
os mesmos não constituam um fator de contaminação alimentar. Dentre eles estão a 
faixa etária e o grau de instrução (SOUZA, 2006). Assim, o manipulador de 
alimentos é um potencial veiculador de microrganismos (MARQUES et al. 2007). A 
opção por ambulante como forma de ocupação pode ser um reflexo da falta de 
emprego (dificuldade em conseguir uma ocupação formal) por parte de pessoas 
muito jovens, onde o mercado exige uma experiência que esta não possui, e a induz 
(ainda que indiretamente) a obter essa mesma experiência em uma ocupação 
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informal (MELO & TELES 2008). Segundo GÓES et al. (2001) a falta de 
esclarecimentos entre as pessoas que manipulam alimentos contribui de forma 
significativa para a sua contaminação. Para SOUZA (2006) o grau de instrução do 
funcionário também pode ser entendido como competência profissional. 

Ainda, segundo NASCIMENTO NETO (2005) o profissional deve ter no 
mínimo alguma escolaridade para desempenharem suas funções com maior 
aproveitamento. 
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FIGURA 2: Escolaridade dos comerciantes de cachorros-quentes e caldos quentes 
localizados nos arredores do campus universitário 

 
Contrastando os resultados obtidos à MELO & TELES (2008) os ambulantes 

aumentaram sua escolaridade na última década em todas as regiões metropolitanas, 
embora no país ainda seja predominante a maior participação dos analfabetos. 

A manipulação de alimentos foi classificada em regular, ruim e péssima de 
acordo com as respostas dos questionários segundo os procedimentos 
metodológicos de SOUZA (2006) e observada na Figura 3. Cerca de 50% da 
manipulação foi considerada regular, 40% ruim e 10% foram consideradas 
péssimas. Nenhuma foi considera excelente ou boa. Estes resultados estão em 
conformidade com os de SOUZA (2006), onde observou que 58% da manipulação 
foi enquadrada como regular. Tais resultados podem significar uma “semente” de 
conscientização e preocupação com a qualidade e segurança da manipulação 
alimentar. 
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FIGURA 3: Percentuais obtidos sobre o perfil da manipulação de alimentos 
desenvolvida pelos vendedores ambulantes de cachorros-quente e caldos quente 
nos arredores do campus universitário. 

 

O comércio ambulante de cachorros-quentes e caldos quentes avaliados, não 
está ligado ao sistema de abastecimento de água da rede pública, o que dificulta a 
higienização das mãos, segundo os entrevistados. Somente 20% dos manipuladores 
fazem limpeza das mãos, sendo utilizados detergente e água para realizar higiene 
das mesmas. A água utilizada para a limpeza das mãos é armazenada em garrafa 
tipo PET. Outros 20% realizam a higienização das mãos, da superfície do 
equipamento e das cestinhas onde são servidos os cachorros-quente com um 
limpador de uso geral, provocando a contaminação química dos mesmos e um 
perigo para o consumidor, pois segundo o Manual de Elementos de Apoio para o 
Sistema de Análise de Perigos em Pontos Críticos de Controle (APPCC) 
(SENAC/DN 2001) os produtos de limpeza são um dos perigos mais comuns em 
qualquer operação de preparação ou produção de alimentos, onde os resíduos dos 
produtos de limpeza podem permanecer nos utensílios/equipamentos, sendo 
transferidos diretamente aos alimentos.  

A utilização de sanitários é realizada na Universidade por 80% dos 
ambulantes, os demais afirmaram não utilizar sanitário durante o tempo que estão 
trabalhando. Um aspecto importante para GERMANO et al. (2000) é a falta de infra-
estrutura local como a falta de sanitários, condição que obriga os vendedores a 
usarem qualquer área próxima do posto de venda, sem local para lavar as mãos 
antes de retornar às atividades de preparo dos alimentos. Com relação às condições 
sanitárias GARCIA-CRUZ et al. (2000) observaram que o comércio de lanches por 
ambulantes, raras vezes possuía água corrente e não dispunham de instalações 
sanitárias.  

Verificando os aspectos higiênico-sanitários dos ambulantes, observou-se 
elevada freqüência da manipulação de alimentos e dinheiro pelo mesmo 

manipulação considerada regular 
 
manipulação considerada ruim 

manipulação considerada péssima 
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manipulador, não sendo observado a higienização das mãos durante a realização 
destes dois procedimentos. Outros itens, como pode ser observado na Tabela 1, 
como o uso de luvas apresentou altos percentuais de inadequação de acordo com a 
legislação vigente (BRASIL, 2004 a). 

 
TABELA 1. Percentuais de procedimentos inadequados que estão sendo realizados 
no comércio ambulante de cachorros-quentes e caldos quentes pelos manipuladores 
destes alimentos. 

Procedimentos realizados pelos manipuladores Percentual (%) 

Manipulação de alimento e dinheiro 90 

Não apresentaram cabelos presos e protegidos, barba ou 
bigode 

20 

Não apresentaram unhas curtas, limpas e sem esmalte ou 
base 

40 

Não usavam luvas no preparo dos lanches 70 

Usavam objetos de adorno pessoal e maquiagem 50 

 

Apenas 20% dos manipuladores não apresentaram os cabelos presos e 
protegidos. Isso sugere que os mesmos preocupam-se com a qualidade dos 
alimentos, pois segundo BRASIL (2004 a) os manipuladores devem usar cabelos 
presos e protegidos por redes, toucas ou outro acessório apropriado e os adornos 
pessoais devem ser retirados antes da manipulação de alimentos, pois acumulam 
sujeira e microrganismos, além de poderem cair nos alimentos. 

Os resultados contrastam com os obtidos por RODRIGUES et al. (2008) em 
que 58% dos manipuladores realizavam a manipulação de alimento e dinheiro, 25% 
não apresentaram as unhas aparadas e limpas, 43% não utilizavam cabelos 
protegidos por touca ou boné e, 68% em conformidade aos resultados obtidos não 
usavam luva no preparo dos lanches. MARQUES et al. (2007) observaram o uso de 
anéis, pulseiras e esmalte em grande parte das vendedoras ambulantes.  

Em 50% dos manipuladores avaliados foi verificada a utilização de objetos de 
adorno pessoal e maquiagem. Esses resultados corroboram com os obtidos por 
RODRIGUES et al. (2008) que detectou em 55% dos manipuladores o uso de jóias e 
adornos. 

FONSECA et al. (2008) em seus estudos avaliando itens como manuseio 
simultâneo de alimentos e dinheiro de acordo com a localização dos lanches 
ambulantes, constataram uma freqüência insatisfatória em 50% na periferia, 80% no 
centro e satisfatória (0%) nos bairros nobres.  

Ainda de acordo com a Tabela 1, foi observado que apenas 30% dos 
manipuladores usavam luvas no preparo de lanches. Os resultados corroboram com 
os obtidos por RODRIGUES et al. (2008) onde foi encontrado baixo percentual 
(32%) de uso de luvas no preparo dos lanches. A utilização de luvas visa 
principalmente a proteção das mãos do manipulador, não obstante, caso seja 
necessário a utilização de luvas, é importante destacar que o uso de luvas não 
exime o manipulador da obrigação de higienizar as mãos cuidadosamente (SOUZA 
2006). A utilização de luvas por parte dos manipuladores de alimentos é uma 
questão controversa. Embora o manipulador e até mesmo o consumidor acreditem 
que a utilização de luvas garante um produto com melhor qualidade final, sabe-se 
que, quando utilizadas incorretamente, as luvas na verdade protegem as mãos dos 
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manipuladores, e não a matéria prima alimentar (NASCIMENTO NETO 2005). Em 
um trabalho conduzido por GARCIA-CRUZ et al. (2000) os autores observaram que 
os comerciantes não tinham uma higiene adequada das mãos, pois utilizavam uma 
sacola plástica (como se fosse uma luva) para servir os lanches, e para manipularem 
o dinheiro, deixavam essa sacola de lado e usavam as mãos sem nenhum tipo de 
proteção.  

O controle de saúde dos manipuladores foi avaliado conforme a Figura 4, 
onde 80% afirmaram realizar exames parasitológicos e hemogramas 
periodicamente. Como este dado foi obtido diretamente dos manipuladores pode ser 
que não sejam reais, uma vez que, por “vergonha” não quiseram opinar 
verdadeiramente. Certas condições de saúde dos manipuladores podem determinar 
que pessoas se tornem desqualificadas para exercerem o trabalho. Em alguns 
trabalhos (GÓES et al. 2001). RIBEIRO et al. (2007) observou-se que apenas parte 
dos manipuladores (28,6%) realizava exames médicos semestrais ou anualmente.  

Dos manipuladores entrevistados, todos responderam que, ao apresentarem 
lesões ou sintomas de enfermidades, não se afastam das atividades de preparação 
do alimento. Afirmaram ainda que apenas tratam o ferimento ou a enfermidade. 
Segundo GÓES et al. 2001, BRASIL 2004 a, Codex Alimentarius 2008, os 
manipuladores que apresentam lesões (cortes) ou sintomas de enfermidades como 
icterícia, diarréia, vômitos, febre, inflamação na garganta com febre, secreção dos 
ouvidos, olhos ou nariz, resfriado, faringite e sinusite devem ser afastados da 
atividade de manipulação dos alimentos enquanto persistirem essas condições de 
saúde. 
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FIGURA 4: Percentual dos comerciantes ambulantes de alimentos estudados que 
atenderam adequadamente os itens avaliados. 
A1  -  Fazem exames parasitológicos e hemogramas periodicamente; B2 -  Apresentam uniformes 
compatíveis à atividade e estes estão conservados e limpos; C3 -  Não fumam, falam, tossem ou 
praticam outros atos que possam contaminar os alimentos; D4 - Ao apresentarem lesões ou 
sintomas de enfermidades se afastam das atividades de   preparação. 

 
A maioria dos comerciantes ambulantes (90%) apresentou uniformes 

compatíveis com a atividade e os mesmos estavam conservados e limpos. Estes 
resultados contrastam com estudos realizados por MARQUES et al. (2007) que, 
pesquisando Staphylococcus coagulase positiva e coliformes termotolerantes, em 
uma feira de produtos caseiros e artesanais no município de Lavras (MG) não 
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avaliaram a utilização de uniformes e bonés, pois em observação realizada antes da 
coleta de amostras os vendedores não faziam uso dos mesmos.  

Todos os manipuladores afirmaram não realizar atos como falar 
desnecessariamente, cantar, assobiar, espirrar, cuspir, tossir ou comer possibilitando 
a contaminação dos alimentos, mas foi observado que os mesmos comem e falam 
ao celular próximos ao alimento. Segundo a legislação vigente (BRASIL 2004 a) os 
manipuladores não devem realizar os atos acima citados ou outros, que possam 
contaminar o alimento durante o desempenho das suas atividades. De acordo com 
GÓES et al. (2001), BRASIL (2004 b) e RIBEIRO (2005), grande quantidade de 
microrganismos patogênicos é encontrada na boca, no nariz e nos ouvidos, e a 
contaminação dos alimentos pode ocorrer através dos manipuladores que, 
desconhecendo totalmente a possibilidade de serem portadores assintomáticos de 
microrganismos, podem estar eliminando agentes patogênicos sem, contudo, 
apresentarem sintomas de doenças. 

Com referência aos objetos pessoais (Tabela 2) verificou-se que alguns 
vendedores ambulantes deixam seus objetos pessoais no carro que fica estacionado 
próximo ao local do seu comércio, outros penduram os objetos em grades que estão 
localizadas atrás do ponto de venda de alimento e a maioria não leva nenhum objeto 
que precise de local específico para ser guardado. Ainda segundo a legislação 
vigente, os objetos pessoais devem ser guardados em local específico e reservados 
para esse fim.  

 
TABELA 2. Observações realizadas durante as aplicações de questionários aos 
comerciantes de alimento de rua estudados neste trabalho, referente aos objetos 
pessoais dos mesmos. 

Objetos pessoais Nº de 
comerciantes  

Deixam seus objetos pessoais no carro 30% 
Utilizam grades como suporte para guardar os objetos 20% 
Não levam objetos pessoais para o ponto de venda de 
alimento 

50% 

 
Em relação à exposição ao consumo do alimento preparado grande parte do 

serviço de alimentação, de acordo com a metodologia de SACCOL et al. (2006), 
apresentou o atendimento dos itens avaliados entre 76% e 100% de adequação à 
legislação vigente (RDC nº 216 Anvisa), sendo a classificação dos serviços de 
alimentação em 60 % pertencente ao grupo 1, 20% ao grupo 2 e 20 % classificado 
como grupo 3. Esses resultados contrastam com os obtidos por LUCCA & TORRES 
(2008) que em estudos sobre as condições higiênicas de cachorros-quentes 
comercializado em vias públicas encontrou baixos índices de adequação. 

Dos comerciantes avaliados no questionário, apenas 10% afirmaram 
conhecerem Boas Práticas, outros 10% já haviam realizado curso de capacitação 
para manipulação de alimentos e, todos os ambulantes manipuladores de alimentos 
avaliados neste trabalho têm interesse em realizar curso de capacitação. Estes 
resultados indicam a necessidade de aplicar cursos diretamente voltados aos 
comerciantes ambulantes que manipulam alimentos, com o objetivo de promover a 
melhoria das condições higiênicas em que os alimentos deverão ser 
comercializados. 

Foi observado que os pontos de venda se localizam às margens das ruas, 
sendo este ambiente caracterizado como insalubre devido ao elevado trânsito de 
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veículos, contribuindo para o aumento da contaminação, além da microbiológica 
também da química, pois os alimentos estão sujeitos a fumaça tóxica liberada pelos 
veículos. O CODEX ALIMENTARIUS (2008) sugere que devem ser adotados 
sistemas que previnam a contaminação de alimentos por poeira, fumaça tóxica ou 
produtos químicos indesejáveis. 
 A avaliação microbiológica das mãos (direita e esquerda) foi realizada em oito 
ambulantes manipuladores de alimentos (Tabela 3), uma vez que dois deles, 
avaliados no questionário, não estavam mais no local do seu comércio no período 
em que foram realizadas as coletas das amostras de mãos.  
 
TABELA 3. Avaliação de enterobactérias das mãos de ambulantes manipuladores 
de cachorros-quentes e caldo quentes localizados nos arredores do campus 
universitário. 
 
Manipulador 

 
Avaliação de enterobactérias 

 Mão Direita (UFC1/mão) Mão Esquerda (UFC1/mão) 
A 5,4 x 107 1,1 x 107 

B 2 x 102 4,6 x 105 

C 2,8 x 104 5,7 x 106 

D 2 x 105 4,5 x 107 

E 1,5 x 103 1,9 x 108 

F 1,8 x 103 1,8 x 102 

G 3,1 x 108 1,5 x 107 

H 8,5 x 106 2,4 x 106 

1. UFC: Unidade formadora de colônia 
 

As contagens de enterobactérias variaram entre 102 e 108 UFC/mão, 
apresentando um percentual de 12,5% e 25%, respectivamente. Das amostras 
avaliadas da mão esquerda, 75% apresentaram contagens superiores a 106 

UFC/mão e apenas 37,5% das amostras avaliadas da mão direita apresentaram 
contagens superiores a 106 UFC/mão. A alta contagem de bactérias se deve ao fato 
de os manipuladores avaliados não realizarem higienização das mãos durante o 
tempo que permanecem no ponto de venda. A discrepância entre os resultados de 
altas contagens superiores a 106 UFC/mão das amostras da mão esquerda em 
relação à mão direita, provavelmente está diretamente ligada à habilidade dos 
comerciantes avaliados (87,5%) manipularem com mais frequência o dinheiro com a 
mão esquerda. Estes resultados contrastam com as avaliações microbiológicas de 
mãos de manipuladores de alimentos realizados por GARCIA et al. (2005) que 
apresentaram entre a maioria dos manipuladores contagens menores que 102 
UFC/mão, 4,54% apresentaram contagens acima de 104 UFC/mão e, uma 
considerável porcentagem (22,73%) na faixa entre 103 e 104 UFC/mão.  

Nas amostras analisadas, em nenhuma das placas houve crescimento de 
Escherichia coli. A mesma em meio ágar EMB apresenta colônias esverdeadas, com 
brilho metálico e geralmente com centro escurecido (SILVA et al. 2001). 
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As vias de contaminação de um manipulador são inesgotáveis. Por exemplo, 
podem ser citadas as mãos, que constituem importante foco de microrganismos e 
que, mediante higienização inadequada, transferem microrganismos provenientes do 
intestino, da boca, do nariz, da pele, dos pêlos, dos cabelos e até mesmo de 
secreções e ferimentos (NASCIMENTO NETO 2005). 

LEITE et al. (1989) consideram que apesar da ausência de enteropatógenos 
nas amostras analisadas, o carreamento de enterobactérias pelas mãos dos 
manipuladores ocasiona a possibilidade dos mesmos portarem espécies 
patogênicas. Em outro estudo OKURA et al. (2007) detectaram a presença de 
Salmonella sp., uma enterobactéria, em 70% das amostras de mãos dos 
manipuladores. Isto indica alta potencialidade de contaminação do alimento 
manipulado, visto que esses microrganismos são considerados de grande risco 
direto e grave, isto é, altamente patogênicos que pela legislação vigente não deve 
estar presente em nenhum tipo de alimento. 

Em estudos realizados por RIBEIRO et al. (2000), com o objetivo de testar 
diferentes metodologias de higienização para reduzir os microrganismos das mãos 
de operários, foi observado que nenhum dos tratamentos utilizados garantiram que 
as mãos ficassem livres de microrganismos, entretanto devido às porcentagens de 
redução alcançada, a sua higienização é fundamental. 

 
 

CONCLUSÕES 
 

Os resultados obtidos no presente trabalho permitem concluir que os 
manipuladores se destacam como potenciais riscos de contaminação devido à falta 
de higiene, já que os mesmos manipuladores manuseiam o alimento e o dinheiro ao 
mesmo tempo e não realizam a higienização adequada das mãos. A alta contagem 
de enterobactérias encontradas nas mãos dos manipuladores de alimentos pode ser 
utilizada como indicador de contaminação fecal e possível presença de 
microrganismos patogênicos, sendo de grande importância este estudo devido à 
possibilidade de transferência dos mesmos aos alimentos, estando em desacordo 
com a legislação vigente. 

É interessante a realização de outros trabalhos que analisem as principais 
bactérias que compõem a família Enterobacteriaceae que são envolvidas em casos 
de toxinfecções alimentares e que este trabalho envolva todos os ambulantes 
presentes nos arredores do campus universitário.  

Os resultados enfatizam a necessidade da realização de treinamentos de 
capacitação em boas práticas de manipulação, visto que os manipuladores são 
fundamentais para a condução de atividades norteadas por Boas Práticas. É 
interessante a instalação de instrumentos nos equipamentos onde são preparados e 
comercializados os alimentos que viabilizem a higienização adequada das mãos.    
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