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RESUMO 

Duailibi, SR. Alimentos de rua em áreas hospitalares: aspectos 

sanitários e sócio-econômicos; 2004 [Dissertação de Mestrado -FCF-FEA

FSP/USP] 

Alimentos vendidos em via pública oferecem solução ao problema de tempo 

e custo para grande parte da população das grandes cidades. Este estudo 

_.-tem como objetivo avaliar os alimentos de rua em áreas hospitalares nos 

aspectos sanitário e sócio-econômico, verificando os critérios de higiene na 

conservação e preparo dos alimentos em seis regiões da cidade de São 

Paulo. Os dados foram coletados através de entrevista e observação dos 

procedimentos em 60 pontos de venda. Manipuladores e consumidores de 

alimentos vendidos na rua foram entrevistados visando compreender melhor 

o desenvolvimento deste mercado. Dos alimentos encontrados 55% são 

lanches a base de carne, acompanhados por molho vinagrete (48,3%) e os 

salgados fritos (35%). Insetos, pombos e resíduos orgânicos estão presentes 

em 48,3%, 43,3% e 53,3% dos pontos de venda respectivamente. Os 

alimentos encontram-se protegidos em 76, 7% dos locais por recipientes 

adequados porém mantidos à temperatura ambiente. Em todas as regiões 

estudadas os critérios de higiene pessoal e comportamento dos 

manipuladores comprometem o produto vendido à população, por 

desconhecimento dos critérios de segurança para manipular alimentos e 

ausência de infra-estrutura adequada. Dos consumidores entrevistados 25% 

são pacientes dos hospitais. Programas de educação sobre alimentos 

seguros e capacitação em manipulação de alimentos são necessários para 

que manipuladores e consumidores sejam beneficiados. 

Palavras-chave: segurança alimentar, alimentos de rua, saúde pública, 

mercado informal, fatores sócio-econômicos. 



SUMMARY 

Duailibi SR. Street foods in hospital neighborhood: sanitary and 

socioeconomic aspects; 2004 [ Dissertação de Mestrado - FCF-FEA

FSP/USP]. 

Foods commercialized on thoroughfare offer solution when the problem is 

lack of time and/or money for many people in the large cities. This study 

aims to evaluate street foods in hospital neighborhood under sanitary and 

socioeconomic aspects, verifying the hygiene criteria in the fooci conservation 

and preparation, in six regions of São Paulo City. The data were collected 

through interviewing and observation of the manufacturing procedures in 60 

street food sale places. Food manipulators and street food consumers were 

interviewed, in the purpose to better understand the development of this 

market. Among the collected food samples, 55% are meat-based 

sandwiches, which 48,3% of them are followed by vinegar sauce, an~ 35% 

by fried snacks. lnsects, pigeons and organic waste are exposed in 48,3%, 

43.3% and 53.3% of the sale places, respectively. The foods are protected 

by proper containers in 76, 7% of the places; however, they are maintained at 

· room temperatura. ln all the studied places, the criteria of personal hygiene, 

as well as the manipulator behavior, jeopardize the products sold to the 

population. This is caused by the ignorance of the security criteria to 

manipulate foods, and lack of adequate socioeconomic infrastructure. Among 

the interviewed consumers, 25% are hospital patients. Educational programs 

about safe foods and qualification in food manipulation are necessary for the 

benefit of manipulators and consumers. 

Key words: food safety, street foods, public health, informal market, 

socioeconomic factors. 
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1. INTRODUÇÃO 

1.1. Comércio de alimentos de rua 

A comida de rua designa alimentos e bebidas prontos para o 

consumo, preparados e/ou vendidos nas ruas e outros lugares públicos 

similares, para consumo imediato ou posterior, contudo, sem etapas de 

preparo ou processamento adicionais. Frutas frescas e vegetais vendidos 

fora de áreas comerciais autorizadas também fazem parte desta definição 

(WHO 1996; LATHAM 1997). No entanto, alimento preparado de maneira . 

artesanal e muitas vezes finalizado para a venda em via pública é um hábito 

cultural presente em diversos países. Podemos citar o talharim de arroz na 

Malásia, a garapa com gelo na Índia (ARAMBULO Ili e col. 1995; LATHAN 

1997), os sanduíches com maionese artesanal na Argentina (CUELLAR 

1994), o chilli no México (ESTRADA-GARCIA 2000), entre outros. 

Segundo Gusmão (2002), no Brasil a comida de rua constitui uma 

herança dos escravos, que mesmo antes da abolição" .... acocoravam-se 

nas esquinas e praças com pitéus da senzala ou da tradição portuguesa". 

Atualmente podemos encontrar ambulantes, como assim são 

chamados, ocupando as ruas de grandes cidades brasileiras 

comercializando principalmente preparações típicas. Como exemplos 

podemos citar o tacacá paraense, a tapioca potiguar, o queijo de coalho 

pernambucano, como também o acarajé baiano (CARDOSO 2003). 

Na cidade de São Paulo destacam-se o tradicional cachorro-quente, 

o churrasco grego, o caldo de cana, o pastel e o macarrão chinês, entre 

muitos outros alimentos (LEITE e col. 1998; ARAÚJO e col. 1999; LUCCA 

2000; HANASHIRO 2002) 
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1.2. Principais aspectos econômicos e sociais 

Nos últimos anos, vários fatores principalmente sócio-econômicos 

impulsionaram a comercialização de alimentos nas vias públicas, em 

especial nos países em desenvolvimento. 

Trabalhadores de populações rurais, ou de regiões onde a mão de 

obra é paga com baixos salários, na expectativa de uma melhoria na 

condição de vida, promovem um crescente movimento migratório para os 

centros urbanos. (FAO/OPAS 1994; ALMEIDA e cal. 1996). 

Os altos índices de desemprego nos centros urbanos resultaram no 

surgimento de grupos sociais que tomaram a venda de comida de rua em 

uma oportunidade real de trabalho para sustento e sobrevivência de suas 

famílias, mobilizando grande quantidade de recursos, envolvendo 

considerável número de pessoas, ajudando a minimizar os níveis de pobreza 

e marginalidade. (FAO/OPAS 1994). 

Consumir alimentos vendidos em via pública oferece solução ao 

problema de tempo e custo para grande parte da população. Considerando

se que muitas vezes os trabalhadores não mais realizam as refeições em 

suas residências, pela distância dos locais de trabalho ou estudo. Sendo 

oferecida a baixos preços, a comida de rua passa a ser uma importante 

opção para os moradores das grandes cidades (ALMEIDA e cal. 1996; 

LUCCA 2000). 

Alguns estudos demonstram que 25 a 30% do orçamento familiar 

destinam -se ao consumo desses alimentos (ARAMBULO Ili e cal.). 

Destaca-se que o investimento inicial no negócio é normalmente 

pequeno, e os ambulantes reduzem os gastos com matérias-primas e 

ingredientes para baratear o produto final, não havendo portanto, 
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preocupação com a qualidade (ARAMBULO Ili e col. 1991; ALMEIDA e rol. 

1996). 

Para muitos manipuladores a venda de alimentos de rua é uma 

oportunidade real de trabalho para sustento e sobrevivência de suas famílias 

(GERMANO e col. 2000). 

Em países da América Latina, estudos apontam que a renda média de 

um trabalhador neste setor chega a ser três a dez vezes maior que o salário 

mínimo nacional (ARAMBULO Ili e col. 1991; ALMEIDA e col. 1996). 

Juntos estes fatores colaboram não só para a permanência, como 

também para um crescimento deste segmento de serviço de alimentação. 

1.3. Medidas de controle e fiscalização 

Apesar da importância sócio-econômica desta atividade, suas 

características representam importante fator de risco para a Saúde Pública, 

devido à falta de conhecimentos básicos para uma manipulação segura e 

ausência de infra-estrutura adequada. 

Na Conferência Internacional em Nutrição da Organização das 

Nações Unidas para Alimentação e Agricultura/ Organização Mundial da 

Saúde (FAO/OMS), ocorrida em 1992, foi reconhecido que o acesso ao 

alimento adequado nutricionalmente e seguro é um direito de todo o 

indivíduo, e apontou que centenas de milhares de pessoas sofrem de 

Doenças Veiculadas por Alimentos (DVAs) ou pela água contaminada (WHO 

2001 ). 

/ BIBLIOTECA 
Faculdade de Ciências Farmacfuticas 
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As más condições dos ambientes onde são preparados, manipulados 

e distribuídos ao consumidor, levam à produção de alimentos de alto risco 

do ponto de vista epidemiológico (FAO/OPAS 1994; CHAKRAVARTY e 

CANET 1996; FRANCO e LANDGRAF 1996; WHO 1996}. 

Hábitos como a incorreta higienização das mãos antes do preparo dos 

alimentos, o armazenamento sob temperaturas inadequadas e a aquisição 

de produtos de origem desconhecida, são algumas das situações que 

podem oferecer risco à saúde do consumidor (GERMANO e col. 2000; 

LUCCA e TORRES 2002). 

A Organização Mundial da Saúde relata que as doenças de origem 

alimentar são consideradas o maior problema de saúde pública em todo o 

mundo (MUSAIGER 1995; CALIFANO e col. 2000). Segundo estudo de 

KAFERSTEIN e ABDUSSALAM (1999), as DVAs ocorrem tanto em países 

desenvolvidos como em países em desenvolvimento. 

Nos Estados Unidos são registrados aproximadamente nove milhões 

de casos de doenças veiculadas por alimentos, com mais de nove mil 

mortes a cada ano, sendo-estes considerados subestimados pois muitos não 

são notificados pela rotina de vigilância epidemiológica (SHEWMAKE 1998; 

MEAD 1999). Demonstrando que as subnotificações impossibilitam a 

obtenção de dados estatísticos que reflitam a realidade das condições em 

que os alimentos são oferecidos ao consumidor. 

No Brasil as notificações estão previstas na Legislação Brasileira, 

artigo 2º da Portaria do Ministério da Saúde nº 1461 de 22 de dezembro de 

1999, que estabelece: " Todo e qualquer surto ou epidemia, assim como a 

ocorrência de agravo inusitado, independente de constar na lista de doenças 

de notificação compulsória, deve ser notificado, imediatamente, às 

Secretarias Municipal e Estadual da Saúde e à Fundação Nacional de 

Saúde/ FUNASA." 
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Segundo dados do Departamento de Vigilância e Controle Sanitário 

(VISA) da Secretaria Municipal de Abastecimento, Prefeitura do Município de 

São Paulo, foram investigados 461 surtos de DVAs no período de 1990 a 

1994, número considerado baixo em relação ao total de estabelecimentos 

que servem refeições no Município de São Paulo. Em 1992, em 76 surtos 

investigados, 5243 pessoas adoeceram sendo que 1352 foram submetidas a 

tratamento hospitalar (MIGUEL 1995). 

Do ponto de vista legal, a regulamentação da atividade de produção 

de alimentos apresenta-se em diferentes estágios. Vários países como 

Bolívia, Colômbia, Peru e Equador, entre outros, contam com resoluções 

específicas, considerando as condições do ponto de venda, requisitos do 

manipulador, condições de manipulação, registro e licença, tipo de alimento 

comercializado, vigilância e controle das atividades e programa de higiene 

ambiental (FAO/OPAS 1994). 

O Brasil não possui regulamentação ministerial destinada à 

legalização e controle da atividade. Alguns municípios como Curitiba no 

estado do Paraná e Natal no Rio Grande do Norte estabeleceram decretos 

que regulamentaram os tipos de alimentos e condições de manipulação nos 

postos de venda (IBANHES 1999). 

No Município de São Paulo, o Decreto nº42.242, de 01 de Agosto de 

2002, dispõe sobre a comercialização do lanche denominado "cachorro 

quente" e de refrigerantes por vendedores autônomos motorizados, 

norteando os manipuladores sobre as condições adequadas de preparo e 

distribuição. 

O Decreto 40.342 de 21/ 03/ 2001 que disciplina o exercício do 

comércio ou prestação de serviço ambulante nas vias e logradouros públicos 

do Município de São Paulo, proibindo o comércio ambulante a 50 metros de 
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distância a partir do ponto mais próximo de Hospitais, Casas de Saúde, 

Pronto-Socorros e Ambulatórios Públicos e Particulares. 

Baseando-se nessa regulamentação alguns hospitais da cidade de 

São Paulo têm tentado a retirada desse ambulante, objetivando a liberação 

para o tráfego de pessoas, carros e ambulâncias. Como também impedir 

que sejam oferecidos alimentos sem as condições de higiene adequadas, 

deixando resíduos pelas ruas e conseqüentemente atraindo insetos, 

roedores e pombos. 

1.4. Fatores que influenciam na contaminação de alimentos 

de rua 

Embora não se tenha informação adequada sobre o papel que 

representa o alimento vendido na rua em relação à incidência de DVAs nos 

países da América Latina, considera-se que populações que vivem em 

condições de higiene inadequadas e habitam áreas climáticas com 

predomínio de altas temperaturas, apresentam maior risco de contrair 

doenças como as salmoneloses (VARNAN e EVANS 1991; ALMEIDA e col. 

1996). 

Segundo Riedel 1992, as causas mais freqüentes para as 

contaminações dos alimentos não estão nas instalações inadequadas e sim 

na manipulação incorreta dos alimentos. 

Os principais alimentos envolvidos em DVAs são de origem animal: 

carne bovina e suína, aves, pescados, leite e derivados, seguidos por pratos 

à base de massas e produtos de confeitaria (MIGUEL 1995). 

Segundo GERMANO e col. 1998, nesses alimentos o agente 

biológico mais freqüentemente associado é o S. aureus. A 
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multiplicação desse microrganismo representa um perigo potencial para a 

saúde pública devido à sua capacidade de produzir enterotoxinas 

(LANCETTE e TATINI 1992; HOBBS e ROBERT$ 1999; FDA 2001). 

Apesar de outras espécies do gênero Staphylococcus terem o mesmo 

potencial, praticamente todos os casos de intoxicação alimentar são 

atribuídos a ele (JABLONSKI & BONACH 1997). 

Os principais reservatórios do S. aureus são o homem e os animais. 

Estes habitam principalmente, na pele, nas membranas das mucosas e nas 

glândulas da pele de animais de sangue quente. No homem é encontrado 

principalmente no trato nasal, garganta, pele e trato intestinal. 

Para contaminar os alimentos, as duas principais vias são a 

manipulação e as vias nasais (JAY 1996; ADAMS e MOSS 1997). Utensílios 

e superfícies de manipulação de alimentos podem também veicular o agente 

(JABLONSKI e BONACH 1997). 

Estudo realizado na cidade de São Paulo em bentôs "marmitas 

japonesas", preparações à base de pescado e arroz, constatou que 73,3% 

das amostras encontravam-se impróprias para consumo (HANASHIRO 

2002). 

Na América Latina alguns estudos têm revelado que grande parte dos 

vendedores ambulantes não possui abastecimento de água de boa 

qualidade, nem quantidade suficiente para as necessidades diárias, sendo 

comum a reutilização para a lavagem de utensílios, mãos e superfícies de 

trabalho, situação que se transforma em fonte de contaminação, facilitando a 

proliferação de microrganismos (FAO/OPAS 1994; ALMEIDA e col. 1996). 

A etapa da cadeia produtiva que reúne os estabelecimentos que 

servem alimentos ao consumidor é com certeza, a maior responsável por 
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surtos de DVAs que decorrem da falta de preparo da grande maioria dos 

manipuladores tanto com relação aos aspectos de higiene e apresentação 

pessoal, quanto aos aspectos técnicos de recebimento, armazenamento, 

preparo, manutenção e distribuição (HOWARD e REES 1994; PROJETO 

APPCC MESA 2001; CAC 2001 ). 

Há ainda, o risco da presença de compostos tóxicos provenientes da 

reutilização do óleo de fritura, como também de substâncias tóxicas geradas 

pela contaminação atmosférica, como resíduos de chumbo liberados por 

escapamentos de veículos (ARAMBULO e col. 1995; LA THAM 1997; 

ARAÚJO e col. 1999; GERMANO e cal. 2000). 

Órgãos internacionais como a Organização Mundial da Saúde e 

Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura com o 

objetivo de garantir a inocuidade dos alimentos produzidos recomendam, 

entre outros programas, a implantação do HACCP (Hazard Analysis and 

Criticai Contrai Point). No Brasil, reconhecido pelo Ministério da Saúde como 

Sistema APPCC (Análise de Perigos e Pontos Críticos de Controle), tem 

sido recomendado para garantir a produção de alimentos seguros, inócuos, 

para a saúde dos consumidores e também, para -aumentar a competitividade 

das empresas de alimentação no mercado Nacional e Internacional. 

Em 1997 e 2001 o Codex Committee on Food Hygiene recomendou 

diretrizes para a elaboração de medidas de controle dos alimentos vendidos 

em via pública para a África e América Latina e Caribe respectivamente, 

tendo como objetivo a orientação aos manipuladores no preparo e venda de 

alimentos inócuos a população. 
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1.5. Treinamento e recursos humanos 

Existem quatro recomendações básicas da FAO e da OPAS 

(Organização Panamericana da Saúde) a serem adotadas para o controle 

dessa atividade. 

1. Obter regulamentações sobre os direitos e obrigações dos 

vendedores, tipos de alimentos, condições dos pontos de venda e 

competência das autoridades responsáveis pela venda de alimentos nas 

vias públicas. 

2. Estabelecer programas educativos para manipuladores e vendedores. 

3. Identificar e melhorar a tecnologia e procedimentos, instalações e 

equipamentos utilizados na preparação. 

4. Atentar para os aspectos sanitários e epidemiológicos por parte de 

vendedores, consumidores e órgãos públicos. 

Segundo o Decreto 42.242 de 01.08. 2002, os vendedores de 

cachorro-quente com veículos equipados devem participar do Curso sobre 

Normas Especiais de Manipulação de Alimentos, promovido pela Secretaria 

Municipal da Saúde de São Paulo. Esta Secretaria também fornece suporte 

técnico e laboratorial aos serviços de fiscalização. 

2. JUSTIFICATIVA 

Na literatura, encontram-se diversos relatos de DVAs envolvendo o 

alimento de rua. Na Índia em 1981 uma epidemia de cólera foi atribuída ao 

consumo de garapa com gelo contaminado. Em 1988, na Malásia, o 

consumo de talharim de arroz ("rice noodles") provocou 14 mortes (LA THAM 

1997; ARAMBULO Ili e col. 1995). Na Argentina, em 1991, três surtos foram 
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atribuídos a sanduíches vendidos nas ruas com maionese artesanal 

contaminados com Sa/monella spp (CUELLAR 1994). 

Estudo realizado na cidade de Salvador, em 23 amostras de prato 

típico e seus complementos, foram considerados impróprios para consumo 

39, 1 % dos acarajés, 95,6% dos vatapás, 82,6% das saladas e 100% dos 

camarões secos, por apresentarem contaminação acima dos padrões para 

coliformes fecais, B. cereus, S. aureus, Sa/monella e clostrídios sulfito 

redutores (LEITE e col. 1998). 

Na cidade de Belém, um estudo revelou que 88% das amostras de 

farinha de mandioca comercializadas em feira livre, encontravam-se 

impróprias para o consumo devido à presença de corante, proibido neste 

produto pela legislação vigente (ARAÚJO e col. 1999). 

Considerando-se que as principais doenças transmitidas por alimentos 

são de origem microbiana, possuindo como características comuns um curto 

período de incubação e quadro clínico manifestado por diarréia, náuseas, 

vômitos e dor abdominal, acompanhado ou não por febre, normalmente 

resultando em total recuperação dos pacientes. Entretanto, -o mesmo não 

ocorre em se tratando de crianças, idosos e debilitados pois podem 

apresentar complicações graves, muitas vezes levando à morte (UNGAR 

1992). 

Segundo a Divisão de Serviços de Registro, Arquivo Médico e 

Estatístico do Hospital São Paulo, no período de Setembro a Dezembro de 

2001, o número de atendimentos somente no Hospital São Paulo, sem 

considerar os atendimentos nas Clínicas ao redor do hospital foi em média 

de 1500 pessoas por dia. Considerando-se que em áreas próximas a 

Hospitais Públicos, essa população em tratamento ou em consulta médica 

utiliza com freqüência esses alimentos em substituição às refeições ou ainda 

possa estar presenteando pacientes internados, as condiçõ~s em que os 
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alimentos são manipulados e mantidos para a venda podem agregar perigos 

significativos aos alimentos consumidos. 

Segundo ARAMBULO Ili e col. (1995) e LATHAM (1997), alguns 

fatores referentes aos alimentos de rua são relevantes à Saúde Pública, 

como: 

1. Condições inadequadas de armazenamento, permanecendo o 

alimento por várias horas à temperatura ambiente. 

2. Alimentos que são preparados de véspera. 

3. Ausência de sanitários para os manipuladores, sem local para a 

lavagem das mãos antes de voltarem às atividades. 

4. Difícil controle da qualidade da água a ser utilizada no preparo ou 

mesmo na higienização dos utensílios e mãos; 

5. Descarte de resíduos de alimentos e água permanecem nos ponto de 

venda, contribuindo para a proliferação de insetos e roedores que 

são veiculadores potenciais de doenças. 

3. OBJETIVO GERAL 

Avaliar os alimentos de rua em áreas hospitalares quanto aos aspectos 

sanitários e sócio-econômicos. 

3.1. Objetivos específicos 

1. Registrar quais são os alimentos vendidos na rua. 

2. Verificar a origem da matéria-prima. 

3. Verificar a presença de água utilizada no preparo e higienização. 

4. Observar os critérios de higiene dos manipuladores. 
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5. Descrever em que condições de higiene encontram-se as instalações para 

a manipulação e manutenção dos alimentos. 

6. Verificar os critérios de higiene em relação ao pré-preparo, conservação e 

preparo do produto final, manutenção e distribuição com registros de 

temperatura e tempo de exposição, segundo as legislações brasileiras para 

produtores de alimentos prontos ao consumidor. 

7. Descrever o perfil de manipuladores e consumidores de alimentos 

vendidos na rua, visando compreender melhor o desenvolvimento deste 

mercado. 

4. MATERIAL E MÉTODOS 

4.1. Objeto da pesquisa 

O objeto deste estudo refere-se às condições higiênico-sanitárias em 

que os alimentos são oferecidos à população em áreas hospitalares da 

cidade de São Paulo, manipulados e vendidos prontos em vias públicas. 

Foram considerados na avaliação, a estrutura física do ponto de 

venda, a origem das matérias primas, os cuidados na manipulação e 

manutenção dos alimentos, a apresentação e comportamento do 

manipulador e suas características sócio-econômicas, assim como o perfil 

do consumidor do alimento de rua. 

Para tanto no período de Dezembro de 2002 a Julho de 2003 foram 

aplicados três questionários semi-estruturados, com questões fechadas e 

abertas, um para caracterizar o ponto de venda, e dois para entrevistas com 

os manipuladores e consumidores presentes no local (Anexo 1 ) após 

consentimento do manipulador. 
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Nas regiões determinadas foram escolhidas áreas próximas aos 

Hospitais Públicos indicados a seguir: 

Região Central: Santa Casa de Misericórdia de São Paulo (Figura 2). 

Região Sul 1: Hospital São Paulo (Figura 3). 

Região Sul 2: Hospital Regional Sul e Santa Casa de Misericórdia de Santo 

Amaro (Figuras 4 e 5). 

Região Leste 1: Hospital Municipal Cármino Caricchio -Tatuapé e Hospital 

Prof. Waldomiro de Paula - ltaquera (Figuras 6 e 7). 

Região Oeste: Hospital das Clínicas (Figura 8). 

Região Norte: Hospital do Mandaqui (Figura 9). 

As entrevistas foram realizadas com ambulantes que se encontravam 

até cem metros dos Hospitais. Nos locais determinados foram avaliados dez 

pontos de venda e um consumidor por ponto, num total de .sessenta pontos 

de venda e consumidores. 
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4.3. Amostragem 

Como critério para serem incluídos neste estudo, nos pontos de 

venda deveria ocorrer a manipulação de alimentos, sendo descartados 

aqueles que comercializavam somente produtos industrializados. 

4.4. Variáveis estudadas 

4.4.1. Estrutura física do ponto de venda 

Diante das diversas possibilidades de estruturas dos pontos de venda 

foram considerados veículos equipados os automóveis fabricados para esta 

função, com equipamentos de refrigeração, "banho-maria" e local para 

armazenamento de água. 

Já para os veículos adaptados foram considerados os originalmente 

de passeio e transformados para a venda de alimentos. 

Foram considerados carrinhos aqueles cujo alimento permanece 

exposto em recipientes de vidro, acrílico ou aço inoxidável, e não fixos no 

local de venda, e barracas ou bancas aquelas cujas estruturas e 

equipamentos são montados no local diariamente. 

Foi observada a presença de água e sua origem para o preparo e 

consumo do manipulador, assim como para a higiene dos alimentos, 

utensílios, equipamentos e estruturas do ponto de venda. 

Entre os equipamentos, foram registrados aqueles destinados a 

manutenção das matérias-primas ou alimentos prontos, em temperaturas 

quentes ou frias. 
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A salubridade do local onde se encontra o ponto de venda foi avaliada 

considerando-se a presença de esgoto a céu aberto, resíduo orgânico 

exposto, como também insetos, roedores, pombos e cães. 

4.4.2. Alimentos comercializados 

Para o registro dos alimentos comercializados foram estabelecidos 

alguns grupos de produtos, como a seguir: 

A - Lanches preparados com produtos cárneos (salsicha, lingüiça, carne 

assada, presunto, filés bovinos e de frango). 

B - Salgados fritos (coxinha, croquete de carne e pastéis). 

C - Salgados assados (esfihas, tortas salgadas e pães de queijo). 

D - Bolos, biscoitos e doces caseiros. 

E - Molhos (vinagrete e pimenta). 

F - Batatas (fritas ou purê). 

G - Tapiocas. 

H - Queijos e goiabadas caseiras. 

1 - Milho cozido e pamonhas. 

J - Suco natural de frutas. 

L - Caldo de cana 

M - Água de coco. 

N - Bebidas quentes (café, chá e achocolatados). 

O - Industrializados como acompanhamento 

4.4.3. Procedimentos e manipulação 

Aos manipuladores foi perguntado sobre a origem das matérias

primas e a necessidade, dependendo do produto, da etapa de pré-preparo 

na residência, e a prática da higienização de hortaliças e frutas. 



21 

A temperatura dos alimentos expostos ou armazenados, quando 

permitido pelo manipulador, foi verificada com termômetro Digital Modelo 

Digi-Thermo da marca Dellt, escala em Fahrenheit e Celsius, capacidade 

- SOºC a 1 SOºC após ser higienizado com álcool na forma de gel 65º1NPM. 

Durante a visita foram observadas as condições dos recipientes para 

os alimentos, e a presença de identificação nos mesmos. A utilização de 

utensílios exclusivos para cada produto, como também a prática da higiene 

dos utensílios, do manipulador e do ponto de venda. 

Quanto ao descarte de resíduos orgânicos, foi observada a presença 

de recipientes limpos, ensacados e com tampa. 

4.4.4. Apresentação e comportamento do manipulador 

Para avaliar a apresentação do manipulador foi considerado um 

conjunto de requisitos: o uso de uniforme (avental, touca ou boné e calçado 

fechado), uso de adornos (anel, aliança, brincos, correntes, pulseiras e 

relógio), unhas curtas e limpas e sem esmalte, a prática de manipular 

dinheiro durante o preparo dos alimentos, e para os homens apresentarem

se barbeados na data da entrevista. 

4.5. Perfil do manipulador 

Para a caracterização do manipulador foi considerado ser proprietário 

do ponto de venda, sexo, idade, escolaridade, número de dependentes, 

faturamento diário, naturalidade e a ocupação anterior. 

Para aqueles vindos de outra cidade ou estado foi questionado o 

tempo de permanência na cidade de São Paulo e também o motivo da vinda. 

Em relação a treinamentos realizados pelo manipulador, foi 

considerado o assunto Higiene e Manipulação de Alimentos. 
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4.6. Perfil do consumidor 

Quanto aos consumidores, foram coletadas as seguintes informações: 

sexo, idade, escolaridade, ocupação atual, situação no local do ponto de 

venda (paciente no hospital, visitante ou funcionário no hospital, ou 

passante), número de refeições realizadas em ambulantes por semana e o 

motivo da escolha. 

A esses consumidores foi perguntado se teriam passado por algum 

transtorno gastrointestinal, {exemplificando os sintomas mais freqüentes) ao 

consumir alimento de rua. Para os consumidores que forneceram resposta 

afirmativa, foi questionado se houve a suspeita do alimento como possível 

causador do transtorno. Caso tenham retornado para outras refeições no 

mesmo local, qual o motivo que os levou a isso. E se o fato ocorrido foi 

comunicado às Autoridades Sanitárias ou ao manipulador responsável e 

qual a resposta dos mesmos. 

4. 7. Parâmetros utilizados 

Para a avaliação da adequação do ponto de venda com as Boas 

Práticas de Manipulação, foram consultadas as seguintes Legislações: 

1. Resolução SS - 142 de 03.05.93 DOE: Seção 1, São Paulo. 

2. Portaria CVS nº 06 de 10.03.1999 da Secretaria da Saúde do 

Estado de São Paulo. 

3. Decreto 42.242 de 01.08.2002 da Secretaria da Saúde do 

Município de São Paulo. 

4. Portaria 2535/03 SMS.G de 24.10.2003 da Secretaria da Saúde do 

Município de São Paulo. 
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Foram considerados o tipo de ponto e as seguintes variáveis nos 

questionários, agrupados nos Aspectos: Estrutura Física, Manipulação dos 

Alimentos, e Apresentação e Comportamento. Como também o perfil do 

Manipulador e do Consumidor do alimento de rua: 

4.7.1. Estrutura física 

1. Presença de água para consumo, limpeza e preparo dos alimentos. 

(Resolução SS - 142/ item 1-j; Portaria CVS nº 06/ item 9.12.14; Decreto 

42. 242/ art.13.4.; Portaria 2535/ item 7 .1. ). 

2. Área salubre com ausência de esgotos a "céu aberto", resíduos orgânicos, 

insetos, roedores, pombos e cães. (Resolução SS - 142/ item 18-b; Portaria 

CVS nº 06/ item 9.1; Decreto 42.2421 art. 14; Portaria 2535/ item 21.1 ). 

3. Utilização de equipamentos para a manutenção dos alimentos em 

temperaturas adequadas. (Resolução SS - 1421 item 1-g; Portaria CVS nº 

06/ item 5.1.11; Decreto 42.242/ art. 15.1; Portaria 2535/ item 9.2 e 9.9). 

4. Descarte de resíduos orgânicos em recipientes limpos, forrados com saco 

plástico e com tampa. (Resolução SS - 142/ item 1-o; Portaria CVS nº 06/ 

item 9.1 O; Decreto 42.242/ art. 21; Portaria 2535/ item 8.3). 

5. Uso de utensílios exclusivos para cada tipo de alimento. (Resolução SS -

1421 item 8; Portaria CVS nº 06/ item 5.1.12; Decreto 42.242/ art. 18; 

Portaria 2535/ item 13.1.2). 

4.7.2. Manipulação dos alimentos 

1. Origem da matéria-prima. (Resolução SS - 142/ item 20-a; Portaria CVS 

nº 06/ item 10.11; Decreto 42.242/ art. 17; Portaria 2535/ item 10.3). 
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2. Temperatura dos alimentos na distribuição. (Resolução SS-142/ item 

3-a e b; Portaria CVS nº 06/ item 19.13.1 e 19.13.2; Decreto 42.242/ art. 

15.4; Portaria 2535/ item 14.4.2). 

3. Recipientes para os alimentos com tampas ou protegidos. (Resolução 

SS- 142/ item 1-a; Portaria CVS nº 06/ item 19.8.1; Decreto 42.242/ art. 19; 

Portaria 2535/ item 13.1.8). 

4. Identificação dos alimentos. (Resolução SS-142/ item 7; Portaria CVS nº 

06/ item 19.8.1; Decreto 42.242/ art. 17; Decreto 42.242/ art. 17; Portaria 

2535/ item 13.1.8). 

5. Higienização dos alimentos que não são submetidos a tratamento térmico. 

(Resolução SS - 142/ item 8; Portaria CVS nº 06/ item 17.1; Portaria 2535/ 

item 12.6.1 ). 

6. Higienização dos utensílios durante a manipulação. (Portaria CVS nº 06/ 

item 16.2; Decreto 42.242/ art. 18; Portaria 2535/ item 18.1 ). 

7. Higienização do pomo de venda. (Resolução SS - 142/ item 15; Portaria 

CVS nº 06/ item 16.2; Decreto 42.242/ art. 15; Portaria 2535/ item 12.6.1 ). 

4.7.3. Apresentação e comportamento dos manipuladores 

1. Uso de avental. (Resolução SS - 142/ item 30; Portaria CVS nº 06/ item 

15.2; Decreto 42.242/ art. 23; Portaria 2535/ item 6.3). 

2. Uso de touca ou boné. (Resolução SS - 142/ item 30; Portaria CVS nº 06/ 

item 15.2; Decreto 42.242/ art. 23; Portaria 2535/ item 6.3). 

3. Uso de calçado fechado. (Portaria CVS nº 06/ item 15.2; Decreto 42.242/ 

art. 23; Portaria 2535/ item 6.4). 

BIOLIO r E"CA. 
faculdade de C,encias f;i'.macél!Hc:i~ 
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4. Unhas curtas, limpas e sem esmalte. (Resolução SS - 142/ item 31-a; 

Portaria CVS nº 06/ item 15.1; Decreto 42.242/ art. 23; Portaria 2535/ item 

6.3). 

5. Manipuladores barbeados. (Reso~ução SS -142/ item 31-b; Portaria CVS 

nº 06/ item 15.1; Decreto 42.242/ art. 23; Portaria 2535/ item 6.3). 

6. Ausência de adornos. (Portaria CVS nº 06/ item 15. 1 ; Portaria 2535/ item 

6.3). 

7. Não manipular dinheiro durante o preparo dos alimentos. (Portaria CVS nº 

06/ item 15.4; Decreto 42.242/ art. 23; Portaria 2535/ item 6.5). 

8. Higiene das mãos durante o preparo dos alimentos. (Resolução SS -142/ 

item 31-e; Portaria CVS nº 06/ item 15.3; Decreto 42.242/ art. 23; Portaria 

2535/ item 6.5). 

4. 7 .4 Temperaturas dos alimentos 

Foram registradas as temperaturas dos alimentos que necessitavam 

manutenção controlada (carnes, purês de batata, recheios e molhos). 

4.7.5. Origem da matéria-prima e produto final 

Considerando-se as possibilidades existentes nas diferentes regiões 

para a compra das matérias primas ou produtos prontos para a venda, 

além dos supermercados, feiras livres e açougues, também foram incluídos 

as centrais de abastecimento e os produtos caseiros produzidos em outras 

cidades ou estados. 
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4. 7 .6. Pré-preparo 

Ao listar os produtos, foi considerada a necessidade de pré-preparo 

na residência do manipulador. 

4.7.7. Distribuição 

Para avaliar as conformidades na etapa de venda dos produtos, 

observo~se a presença de recipientes limpos e com tampas para o 

e.rmazenamento dos alimentos. Como também a identificação dos 

recipientes nestes contidos, e a utilização de utensílios exclusivos para 

diferentes alimentos. 

Os cuidados na higienização dos utensílios, alimentos e 

manipuladores também foram registrados durante a visita. 

De grande importância para a adequação do ponto e controle da presença de 

pragas, foi observada a existência de recipientes para o descarte de resíduos orgânicos 

limpos, forrados e com tampas. 

4.8. ANÁLISE ESTATÍSTICA 

4.8.1. Análise descritiva 

O estudo dos dados foi realizado através do cálculo de medidas

resumo que permitiram obter indicações dos resultados das variáveis 

estudadas citadas anteriormente. 
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4.8.2. Anãlise inferencial 

Para a análise inferencial foram aplicadas técnicas estatísticas 

adequadas à situação apresentada para tomada de conclusões dentro de 

um controle do erro amostral. 

A comparação da proporção de variáveis conforme segundo os três 

aspectos considerados, bem como no total geral, segundo Região e Tipo de 

Ponto foi feita através da técnica estatística de Análise de Variância com 

dois fatores fixos (NETER 1996) e complementada, quando necessário, com 

as comparações múltiplas de Bonferroni (NETER 1996). Os testes foram 

realizados aplicando a versão 10.0 do Programa Estatístico do software 

SPSS para Windows. 

4.9. Questões éticas 

Tendo sido aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Faculdade 

de Saúde Pública da USP - Universidade de São Paulo (Anexo 3), este 

estudo teve início com a informação de todos os manipuladores participantes 

pelo pesquisador sobre seu objetivo e a importância de suas respostas. O 

aceite na colaboração foi registrado no Termo de Consentimento 

Esclarecido, de acordo com a Resolução n. 196, de 1 O de Outubro de 1996, 

segundo o Conselho Nacional de Saúde (Anexo 2). 
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Comprovandó a ~k.i8de do controle da potabilidade da 6gua 
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/ , 

-· Embora estes dados apontem a preocupação com a existência 

destes equipamentos, não há controle das temperaturas, permanecendo a 

maior parte dos alimentos em temperatura ambiente (Figuras 12 e 13). 

Nos momentos das entrevistas a temperatura ambiente foi verificada 

com termômetro digital Modelo Digi -Thermo da marca Dellt, escala em 

Fahrenheit e Celsius, capacidade - S0ºC a 150ºC, cuja média encontrada 

foi de 21,6ºC durante o período de estudo. 

Na Região Sul 1 todos os pontos de venda apresentavam algum tipo 

de equipamento para a manutenção dos alimentos, enquanto a Região Sul 2 

apresentou o menor número de pontos equipados (Tabela 2). 

Tabela 2 - Distribuição dos pontos, segundo utilização de equipamento para 

a manutenção dos alimentos. 

Região Utilização de equipamento Total 

Não se aplica Sim Não 

Sul 1 10 10 

Sul2 3 3 4 10 

Centro 8 2 10 

Leste 9 1 10 

Oeste 7 3 10 

Norte 9 1 10 

Total 3 46 11 60 
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Na Tabela 3 observamos que em todas as Regiões estudadas o 

descarte de resíduos orgânicos é realizado em recipiente inadequado, 

atraindo e possibilitando a permanência de pragas nas áreas onde os 

alimentos são comercializados, como afirmam em seus estudos com 

alimentos de rua ARAMBULO Ili (1995) e LATHAM (1997). 

Tabela 3 - Distribuição dos pontos, segundo Região e descarte adequado de 

resíduos orgânicos. 

Região Descarte adequado de resíduos Total 
orgânicos 

Sim Não 

Sul 1 2 8 10 

Sul 2 1 9 10 

Centro 10 10 

Leste 1 9 10 

Oeste 2 8 10 

Norte 1 9 10 

Total 7 53 60 

Considerando-se as Regiões estudadas, a presença de esgoto "a céu 

aberto" e cães ao redor do ponto foi observada somente na Região Sul 1, 

como se demonstra nas Tabelas 4 e 5 respectivamente. 

Ta bela 4 - Distribuição dos pontos, segundo Região e presença de esgoto "a 

céu aberto". 

Região Presença de esgoto a céu aberto Total 

Sim Não 

Sul 1 4 6 10 

Sul 2 10 10 

Centro 10 10 

Leste 10 10 

Oeste 10 10 

Norte 10 10 

Total 4 56 60 



figurll 17"' ~ de ths em loclll ct. venda de alimentos., em WH ~ r 
na ~ de Silo ?liulo_ 2003. 
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Tabela 5 - Distribuição dos pontos, segundo Região e a presença de cães. 

Região presença de cães Total 

Sim Não 

Sul 1 1 9 10 

Sul 2 10 10 

Centro 10 10 

Leste 10 10 

Oeste 10 10 

Norte 10 10 

Total 1 59 60 

Os dados da Tabela 6 demonstram que a ausência de resíduos 

orgânicos nos pontos de venda somente foi observada na Região Norte da 

cidade de São Paulo. 

Tabela 6 - Distribuição dos pontos, segundo Região e presença de resíduos 

orgânicos. 

Região Presença de resíduos orgânicos Total 

Sim Não 

Sul 1 4 -· 6 10 

Sul2 10 10 

Centro 10 10 

Leste 1 9 10 

Oeste 7 3 10 

Norte 10 10 

Total 32 28 60 

A ausência de insetos foi observada na totalidade dos pontos de 

venda das Regiões Sul 1 e Sul 2, e na maioria dos pontos da Região Oeste, 

como demonstrado na Tabela 7. 
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Tabela 7 - Distribuição dos pontos, segundo Região e a presença de insetos. 

Região Presença de Insetos Total 

Sim Não 

Sul 1 10 10 

Sul2 10 10 

Centro 9 1 10 

Leste 10 10 

Oeste 1 9 10 

Norte 9 1 10 

Total 29 31 60 

A presença de pombos ao redor dos pontos de venda foi observada 

nas Regiões Sul 1 e Centro, e a ausência de pombos foi notada na Região 

Sul 2 (Tabela 8). 

Tabela 8 - Distribuição dos pontos, segundo Região e a presença de 

pombos. 

Região Presença de pombos Total 

Sim Não 

Sul 1 7 3 10 

Sul 2 10 10 

Centro 10 10 

Leste 5 5 10 

Oeste 3 7 10 

Norte 1 9 10 

Total 26 34 60 
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s .. ~ Manlpulaçlo de alimentos 

F~ pwa a inocuidade dos ~nmentos ~ pelos 
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Con~ Q& Regiões desr,e estüdO, a ausencia de 

higien~ dos ut&Mílios cknnte a "*1tf>Uf8çlo do$ aumentos foi 

obseMlde na m.oria dos pontos de venda (Tabela 9). 

·ràta 9 - Dlltribuiçio dos pontos~ segundo Rê;ilo e hig~ c.bs utensmos. 

R~gtlo Higiene dos utensRios Totst 

SUi 1 
Suf2 

Cenlfa 
leste 
Oeste 

, Norte 
--- - ==- :2-

Total 

1 
2 

5 

·9 
8 
10 
10 
9 
9 

10 
iO 
10 
10 
,o 
10 

·Quanto a Nglenll:açlo <ia .âfea fblca do _ponto ~ o 

proc-edimento rll R~ Sul 2 (Tabela 10}, 
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~llo Higiene do ponto . Total 
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Sul 1 4 6 10 
Sul2 8 2 10 

Centro 2 8 10 
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Total 14 ~ 60 
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A falha na ~• ê na ef~ia na higieM de mlos dos 

manipuladofes foi ~ em todas as Regi6es •stuc:tadas (Tabela 1, _)1 a 

-~ deste ~mentt> aumenta a ponibilidllde de oontwnineções 

dos aumentos ciweddos (JAY 1996: ADAMS & MOSS 1997; LI - COHEN e 

BRUHN 2000.). 

Tabela ·1, ,. Distribuwçlo dos pontos, segln:io Região e higi1!11e do 

man.pulador, 

Regiio H~ do ~lador' Total 
Sitn Nlo 

= 

S-ut 1 .. iO 10 
Sw 2 2 8 10 

Centro . 10 10 
l•ta ·10 10 
Oeste 10 10 
Norte " ·10 10 
Tolat 2 58 60 . . 
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Na República Dominicana, um estudo aplicando o Sistema de Análise 

de Perigos e Pontos Críticos de Controle (APPCC) em comida de rua, 

demonstrou que a deficiência da h;giene por parte dos manipuladores 

possibilita a presença de bactérias patogênicas como Bacillus cereus, 

Clostridium perfringens, Escherichia coli e Staphylococcus aureus em 

comidas de rua (BRYAN e col. 1988). 

Em Calcutá, um estudo de comida de rua apontou vários fatores de 

risco à inocuidade dos alimentos, entre eles a qualidade da água utilizada 

para beber, cozinhar, lavar frutas e· vegetais, utensílios e mãos, 

apresentando-se contaminada em 47% das amostras analisadas 

(CHAKRAVARTY e CANET 1996). 

Neste estudo foi questionada a higienização dos alimentos que não 

são submetidos a tratamento térmico no local ou na residência. Após a 

explicação do procedimento completo, todos os entrevistados afirmaram não 

realizá-lo. 

Segundo ARAMBULO Ili e col. (1995), LATHAM (1997) e ARAÚJO e 

col. (1999) o alimento vendido na rua quando não protegido está sujeito à 

contaminações físicas pelo ambiente. Neste estudo, considerando-se os 

cuidados na manipulação dos alimentos, observa-se que 46 (76,7%) dos 

pontos de venda apresentam . recipientes para os alimentos com tampas ou 

protegidos com filme de PVC (Gráfico 8), diminuindo o risco de 

contaminações físicas pelo ambiente. A Figura 21 apresenta situação 

observada neste estudo. 

A identificação dos alimentos contidos em recipientes é praticada em 

quatro (6,7%), e em 34 (56,7%) observou-se o uso de utensílios exclusivos 

para cada tipo de alimento. Este procedimento permite evitar possíveis 

contaminações cruzadas. 



if-=--~-=~·· =· =~--==-==·~··=··=··= .. ··=· ~· ""-='......,...., e r:: ' ·-'·~· .. ":!·----~-~-~~--=--

GJ T~ e limpos 
a -ut.mlos ~,""°s 

.. . .. 

tiféfiw 8 - Cuidados na m11nipulaçlo de alimentos em "'8S publicn de 

~ hospi~ da cidade ae Slo Paulo. 2003. 

: · -.. ,.,., 

·;-_ç._, 

~ 21 , ~~ de ~tü limpo$ • temf)lldol1 *" ~tiftcllç6o. 
~ • ~ s.m PfO~-Allmentt>s em t.rnpe111\\n •mbiente, Ponto de 

\~ ~m ~ hos'f)lt4IIW na di:t.de ~ Slo Paulo, 2003, 



47 

A Tabela 12 demonstra que o uso exclusivo de utensílios é praticado 

por parte dos manipuladores de todas as regiões, sendo em menor número 

na Região Sul 2. 

Tabela 12 - Distribuição dos pontos, segundo Região e uso de utensílios 

exclusivos para cada alimento. 

Região Utensílios exclusivos para cada Total 

Sim Não 

Sul 1 8 2 10 

Sul 2 3 7 10 

Centro 6 4 10 

Leste 6 4 10 

Oeste 6 4 10 

Norte 5 5 10 

Total 34 26 60 

A preocupação com a proteção dos alimentos mantendo-os 

armazenados em recipientes limpos e tampados se mostrou presente em 

todas as Regiões, destacando-se a região Sul 2 e Leste, conforme os dados 

apresentados na Tabela 13. 

Tabela 13 - Distribuição dos pontos, segundo Região e distribuição dos 

alimentos em recipientes tampados e limpos. 

Região Distribuição dos alimentos em recipientes Total 
tampados e limpos 

Sim Não 

Sul 1 8 2 10 

Sul 2 9 1 10 

Centro 6 4 10 

Leste 9 1 10 

Oeste 6 4 10 

Norte 8 2 10 

Total 46 14 60 
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~~ Apreaentaçlo • comportamento doa manipuladores 

Ptre av.Hlf a apresentaçio do mariputedor fot tonskJerado um 

~ló de iteM~ t ~ nlo só o respeito às L~~ oomo 1 

dim~~c, das riaws de conttminaçio do produto comematiudo.. 

O U10 ct. calçado fechado 53 (e&,3%) ê ó ltem snticedo com maior 
~~ enquanto que • mwdputaçlo c:t. dinheiro Gnnte o preparo dos 

al~ ntos~· • pr11ticada por 58 <96~7~) dos ~s (Gr~ 9)-
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Paulo~ ~ooa. 

Oestaca--M que dos 44 (73a3%) manipulíld~ do Sextl masculino, 22 

(50%) ª~-~~ ~ 
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Tabela 14 - Distribuição dos pontos, segundo Região e uso de avental. 

Região Uso de avental Total 

Sim Não 
Sul 1 2 8 10 
Sul2 5 5 10 

Centro 5 5 10 
Leste 6 4 10 

Oeste 6 4 10 

Norte 5 5 10 

Total 29 31 60 
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Tabela 15 - Distribuição dos pontos, segundo Região e uso de touca ou 

rede. 

Região Uso de touca ou rede Total 

Sim Não 

Sul 1 2 8 10 

Sul 2 3 7 10 

Centro 7 3 10 

Leste 6 4 10 

Oeste 6 4 10 

Norte 3 7 10 

Total 27 33 60 

Segundo as regiões em estudo, o uso de avental e touca ou rede 

mostrou-se menos freqüente na Região Sul 1 (Tabelas 14 e 15). 

Pelos resultados obtidos· nos requisitos mínimos, uso de avental e 

touca, no Aspecto Apresentação e Comportamento dos Manipuladores, 

observa-se que não há preocupação da maioria dos manipuladores com a 

segurança dos alimentos, como também com a imagem que é passada para 

os consumidores. 
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Os dados das Tabelas 16 e 17 demonstram que embora os 

manipuladores da Região Centro apresentam-se, na maioria, inadequados 

ao item unhas curtas, limpas e sem esmalte, são também os que menos 

utilizam adornos durante a manipulação dos alimentos. 

Tabela 16 - Distribuição dos pontos, segundo Região e uso de unhas curtas, 

limpas e sem esmalte. 

Região Unhas curtas, limpas e sem esmalte Total 

Sim Não 

Sul 1 8 2 10 
Sul2 8 2 10 

Centro 3 7 10 

Leste 7 3 10 
Oeste 10 10 

Norte 8 2 10 

Total 44 16 60 

Tabela 17 - Distribuição dos pontos, segundo Região e-ausência de adornos. 

Região Ausência de adornos Total 

Sim Não 

Sul 1 6 4 10 

Sul 2 3 7 10 

Centro 10 10 

Leste 5 5 10 

Oeste 4 6 10 

Norte 6 4 10 

Total 34 26 60 

~ ·i I S L I l ,' , .. 1' ,.\ 
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Destaca-se que nas diferentes regiões o uso de calçados fechados é 

praticado pela maioria dos manipuladores (Tabela 19). 

Tabela 18 - Distribuição dos pontos, segundo Região e uso de calçado 

fechado. 

Região Uso calçado fechado Total 

Sim Não 

Sul 1 10 10 

Sul 2 9 1 10 
Centro 8 2 10 

' Leste 9 1 10 
Oeste 9 1 10 

Norte 8 2 10 

Total 53 7 60 

Avaliando-se as regiões quanto à manipulação de dinheiro (Tabela 

20), observa-se essa prática pela maioria dos manipuladores, isto associado 

à deficiência na higiene das mãos durante a manipulação dos alimentos 

denota o risco de ocorrência de contaminação dos alimentos disponíveis 

para a venda (FAO/OPAS 1994; CHAKRAVARlY e CANET 1996; WHO 

1996; LATHAM 1997; ADAMS e MOSS 1997). 

Tabela 19 - Distribuição dos pontos, segundo Região e manipulação de 

dinheiro durante a comercialização dos alimentos. 

Região Manipulação de dinheiro Total 

Manipula Não manipula 

Sul 1 10 10 

Sul 2 10 10 

Centro 10 10 

Leste 9 1 10 

Oeste 10 10 

Norte 9 1 10 

Total 58 2 60 
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Os registros obtidos neste estudo, referentes à apresentação e 

comportamento dos manipuladores, demonstram que o cumprimento dos 

mesmos ocorre por critérios individuais e não por obediência às Legislações 

pertinentes. 

Após a avaliação dos aspectos Estrutura Física, Manipulação dos 

Alimentos e Apresentação e Comportamento dos Manipuladores nos 60 

locais visitados, observou-se que o tipo de instalação nos Pontos de Venda 

não interfere no resultado final de avaliação das Boas Práticas, todos 

apresentam estatisticamente a mesma proporção de itens conformes no 

aspecto Estrutura Física (p=0, 150), o mesmo ocorrendo em relação aos 

aspectos Manipulação de Alimentos (p=0,296) e Apresentação e 

Comportamento dos Manipuladores (p=0,489), como também na avaliação 

geral dos três aspectos agregados (p=0,230), conforme dados apresentados 

na Tabela 20. 

Comparando-se as Regiões da cidade de São Paulo contempladas 

neste estudo, no aspecto Estrutura Física apresentam estatisticamente a 

mesma proporção de itens conformes (p=0,052). O mesmo comportamento 

foi observado para os aspectos Apresentação e Comportamento dos 

Manipuladores (p=0, 791) e na avaliação geral dos aspectos (p=0, 776), 

conforme dados apresentados na Tabela 21 . 

Com relação ao aspecto Manipulação dos Alimentos foi observado 

que as Regiões não apresentaram estatisticamente a mesma proporção de 

itens conformes (p=0,002). Por esse motivo foi investigada e detectada a 

diferença entre as Regiões através das comparações de Bonferroni (Tabela 

22) . A Região que apresentou uma maior proporção de itens conformes no 

aspecto Manipulação de Alimentos foi a Região Sul 2. As demais 

apresentaram estatisticamente o mesmo percentual de conformidade nesse 

aspecto. 
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Tabela 20 - Medidas-resumo das porcentagens de conformidade, segundo 

Tipo de ponto e Aspecto considerado. 

Aspecto 

Apresentação 
Estrutura Manipulação dos 

-- .. . Tipo de ponto física dos alimentos manipuladores Geral 

Veículo 
equipado 4 4 4 4 

55,0% 43,8% 46,4% 48,4% 

40,0% 25,0% 28,6% 37,5% 

60,0% 50,0% 71,4% 62,5% 

Veículo 
adaptado 8 8 8 8 

57,5% 62,5% 53,6% 57,0% 

40,0% 25,0% 28,6% 50,0% 

80,0% 75,0% 71,4% . 62,5% 

Carrinho 9 9 9 9 

40,0% 47,2% 58,7% 50,0% 

20,0% 25,0% 28,6% 31,3% 

60,0% 75,0% 85,7% 62,5% 

Barraca 
ou banca 39 39 39 39 

47,7% 50,6% 61,2% 54,3% 

20,0% 25,0% 14,3% 31,3% 

80,0% 100,0% 85,7% 75,0% 

_ B/BLIOl" f GA 
Faculdade de Ciências furrnacéut,c.· 

U
. . as 

mversufarl .. rln. C'A. p ,,,.1,.. 
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Tabela 21 - Medidas-resumo das porcentagens de conformidade, segundo 

Região e Aspecto considerado. 

Aspecto 

Estrutura Manipulação Apresentação 
Região física dos alimentos dos manipuladores Geral 

Sul 1 Média 60,0% 57,5% 54,3% 56,9% 

Mínimo 40,0% 25,0% 42,9% 37,5% 

Máximo 80,0% 75,0% 71,4% 62,5% 

Sul2 Média 40,0% 70,0% 57,1% 55,0% 

Mínimo 20,0% 25,0% 14,3% 31 ,3% 

Máximo 60,0% 100,0% 85,7% 75,0% 

Centro Média 40,0% 45,0% 61,4% 50,6% 

Mínimo 20,0% 25,0% 28,6% 37,5% 

Máximo 60,0% 75,0% 71,4% 68,8% 

Leste Média 52,0% 45,0% 60,0% 53,8% 

Mínimo 40,0% 25,0% 28,6% 37,5% 

Máximo 60,0% 50,0% 85,7% 62,5% 

Oeste Média 48,0% 42,5% 64,3% 53,8% 

Mínimo 20,0% 25,0% 28,6% 31 ,3% 

Máximo 80,0% 75,0% 85,7% 75,0% 

Norte Média 50,0% 47,5% 55,7% 51,9% 

Mínimo 20,0% 25,0% 28,6% 43,8% 

Máximo 80,0% 50,0% 71,4% 56,3% 



55 

Tabela 22- Comparação entre as Regiões em estudo. 

Regiões comparadas Nível descritivo (p) Conclusão 

Sul1 e Sul2 >0,999 Sul1 = Sul2 

Sul1 e Centro >0,999 Sul 1 = Centro 

Sul1 e Leste >0,999 Sul1 = Leste 

Sul1 e Oeste >0,999 Sul1 = Oeste 

.Sul1 e Norte >0,999 Sul1 = Norte 

Sul2 e Centro 0,014 Sul2 > Centro 

Sul2 e Leste 0,014 Sul2 > Leste 

Sul2 e Oeste 0,005 Sul2 > Oeste 

Sul2 e Norte 0,039 Sul2 > Norte 

Centro e Leste >0,999 Centro = Leste 

Centro e Oeste >0,999 Centro = Oeste 

Centro e Norte >0,999 Centro = Norte 

Leste e Oeste >0,999 Leste = Oeste 

Leste e Norte >0,999 Leste = Norte 

Oeste e Norte >0,999 .. Oeste = Norte 



S .. S~ Alimentos comerclallnàos 

Dêntro -dé \r"ariedade de aliffrentos tomeroi81~ em 'M publica, 

d&s~w r.s Reg~ e portos de venda deste estudo~ os lanc:hes com 

p~ ~s 33 (55%)) acompanhados de motm vinligfete e ~ 

29 (48~3~)~ pwê$ e batatas fritas 20 <33~3%)~ além dos Slllgados fritos 21 

~%) ~ dOS bolos~ bisoo.tos e ooces ~~iros 14' (2l~}-

foriim tllmbêm cons~ 0$ acompanhamentos dos ~ 

~ !.d0$ industriaiiudos1 eá~ ~ mos'~ 33 (SS~) estes oferecidos 

~~~to na toomi de "'sachês~' oomo d,sponiveis em b~\ ~s 

~k>s manip~ (Grâfioo 10), 

i -- --

Gtêfioo 10 Alk'Mm\0$ oomer~l~dos por ambulantes em àfMs 

hospitalafeS na~ de Silo P.ulo,, 2000. 
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Ao listar os alimentos, a necessidade de preparo antecipado na 

residência foi citada por 88,3% dos manipuladores, com intervalos de 3 a 8 

horas entre a produção e o consumo. Com exceção dos bolos, biscoitos e 

doces secos que permanecem após seu preparo à temperatura ambiente, os 

demais alimentos são conservados na residência em refrigeração, e 

transportados em caixas isotérmicas até o ponto de venda, aumentando o 

tempo entre o preparo e o consumo e, conseqüentemente o risco ao 

consumidor. 

Em relação a origem das matérias-primas (Tabela 14), os 

manipuladores demonstraram preocupação em saber informar o fabricante 

ou a origem do produto. Segundo os entrevistados este é um fator 

importante na qualidade dos produtos comercializados. Os produtos são 

adquiridos 68,3% em atacadistas, 48,3% em mercados, em açougues 6,7% 

e feiras-livres 3,3%. 

Tabela 23 - Distribuição dos pontos, segundo Região e origem do alimento. 

Região 

Sul 1 

Sul2 

Centro 

Leste 

Oeste 

Norte 

Total 

Origem do alimento 

. Desconhece Conhece 

10 

1 9 
10 

1 9 

10 
10 

2 58 

Total 

10 
10 
10 
10 
10 

10 
60 



S~S.1 ~ Temperaturas dos aumentos comercializados 

FOfW'fl .,...-e'gislflldas as 'temperaturas dos aumentos oomeroialimos~ 

utU~do ·~ tro digita, apôs higienlaçlo oom soluç.10 .bactericida 

(~l :êfn gel 65- lNPM}-. 

01 regism:,, das l~mptflltum foram rHl~os em 58 ponto$ de 

~ pois dois manlpuladore$ não autonnnm a wrificaçlo ô& seus 

~ - No CMO de pontos onde eram comercielindos vârios produtos, 

for'4m êlCOlhidos ~ que neeess,tam pennanecer em temper11tutê 

controlada (~ purn d& batata~ alimEmtos com teeheios e molhos), 

Foram monitorizados 87 alimentos 32 (37~} encontravam..- em 

~ acima de ~ - Mantidos em <ábllnho Maria .. , chlipes oo 

.gafttifas termices .. 

·em tempetatutas tom .-iaçlo de i:2 'ª s1~ e, for.am tegisttados 55 

(63%) alimentos como demoMtnldo no Grifico ·1 ·1, 

[!~-· ~ -~~j~_-êSí~J 
- -- ··- ' - -· ~ ·· 

~ 1, ... \/wiaçlo da :~ dos alimentos comercialinàos am 

n• hospt~ da ~idade de Slo P-aulo, 2003 



t import&nte dastecsr qu& todos os alimentos armannados em 

equipamentos de refrlg~o (caixas isotérmicas e refrigenidOt'êS) 

prnientM no, pontos dê wnda, e$levam &m temperaturas acima de , oac, 
A verificaçlo foi realinda com ttrmõmcitro digital Modelo Digi ~Thermo da 

marta Detlt, •~ta em Fahrênh&lt e Celsius, capacidade .. 50~ a 1sooe, 
·t'"ornfJ tembêm qU& 3 maioria dos Qfünentos permaneciam axposlos à 

m:mperatum twnbkmte, .As Flgums 22 ê .2S apmêntam situaç6es observadas 

~st~ ~studo, 

F'on n - Pm1lnÇ8 de •lknlntos • -..ten"1iol ~ ao wnbilni.. Recfl*n• . 
para~ de~ -.no, Ponto de~ em na hO&pitalat, na d-... de Slo 

Paulo, 2003, 

Consi~ que os alimentos de origem animal e aqueles que 

tewrn recheios necusitam ~ em temperaturas controladas, 
abaixo de 10-C ·ou acima de 6~ (CVS nº 6), • permrincia del8eS 
atlmenlol em ternpcntum ambiente por mais de duas horas impoasibilita a 
gnntta de 1U11 inocuidac:M ou sua deterioraç&o.. 



Figura 23 ~ ~ de bilnagas oom produtos industrializado&, eatchup, 

mostarda • maionne em temperatura ambiente. Ponto de venda em .,_ 

~talar, na cidade de Slo Pautol 2003, 

Segundo o Attu Ambiental do Munictpio de Slo Pauto, as 

~ na ddade podtffl variar, dependendo da regllol àe 23 a 33° e 
' 

(FiQUm 2~).. . 

A Regilo Centro da cidade de Slo Paulo o~ as maloth 

~ a demais regiOes que possuem medias inferi<fts t81'f'Mm 

~em o affmento. independente da estaçlo cUm6tlca a temperatura 

~~•em uma faixa t.VOfivet à muttipUcaçlo à maioria dos 

~mos~ cotabofancio~ portanto para o aumento do rilCO 

tm COMUmidorea (VARNAN e EVANS 1991; JAY 1992; HOWARD e eol. 

1994) 
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S.6 .. Perfil do manipulador 

Do total de ent~\tistadOsl « (1313%) &ram do $•o masculino e 16 

(a6}7'k) do ~-femininol dêstes 48 (80~) eram proprietàr-los do ponto de 

venda, 

Em ,cidades àa ,Afnéfitê do Sul e Áffica a participação de mulheres 

oomo maniputadore$ ~ ê 50% ou mais (ARAMBULO me col.. ·1991), 

o~ atOfdo tom LUCCA {2000) ê HANASHIRO (2002) em estudos 

rMti~~ na Qdade .~ Slo Paulo com comida de l'U8 foi obnrvada a 

ma~ri~ de muttwes à hn~ dos PQfllos de venda. 

Oes~ que o periodo deste estudo coincide com um momento àe 

mudanças po1mc.s • -.,.stes ~lcos no Brasil, podendo ser 

oon1icterado um dos fatth$ que levaram • esse nova perfil dos 

mllnipulackna. 

A ·ra,~ &tària (ndomlnante dos manipuladores encont~se acima de 

M anos de idade (561~)1 & • naturalidade (•1,6%) da Reglio NOfUelte do 

paia (Grâficos ·12 $13), 
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Gfàfioo 12 - Oistribulçlo d8S fai)(8S etàrias dos manipuladores em áre•s 

hospibli~ na~ de Slo Paliai ~003-



C·b~~e &Slê$ multados com o estudo reaUHdo pela OPAS 

&m ·1 ggg ém Virias oldad&s da Amértca latina, a cidade de Slo Paulo 

~teve ind~-s s&melhWtt&s êe>t das cidades de Santo Oomlngo na 

Rep~Uc1 Domtntcan11~ Ci<hldt do Méxioo ·& CuUétân no Mê)tioo (ALMEIDA l3 

oot í996). ·()lide o dnempenho desta atMdede é rHUmdo por homens na 

••~ et6rta ~,tamente at,va, 

°"1ico 13 = Naturalidaae dos manipuladores em *-s hoapt'télem na 

ddade de Slo Pauto. 2003. 

A buaca de emprego 29 <S•.~%) foi a resposta mais ena.da par11 a 

migraçio por .S ~ entrevia~ (FAOIOPAS'1994; LUCCA 

2000; lUCCA e TORRES 2002) as demais rupostas encontrwn--n no 

QrMto ·1•. 

Segundo estudo r•Uzlldo rna cidade de Sio Paulo~ por IBANHES 

(1989) em 61 121K dos casos o dnemptege> foi o motiva para o ingteSSo na 

atMdade informlt 
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Gnifleo 14 - Motivo dll migraÇlo dos manipui«kns em érus hospitalares 

da ~ de Slo Pauto, 2003, 

O tempo de ~ na cldllde d& Sio Pauk>. mostrou--se bastante 

"lflfiadal ~ que ~5 (sg,6%) dos manipuladOres migrarem s mais 

de 16 anos (Grafice> 15), 

S0,00~ ---··---··-· - ·· ---·- · 

aQ,(ft - -- -· 

O,OO'â . . 
Nlnol ~ ~ aMi ên~ ô e ,o êli'Ot E.ntttl ,.., ~ i (S 11Mis Mtlg de 1g ~n-01 

Griifico ·15 - Tempo de moradia dos mariipuladores na cidade de Slo Paulo 

em arw hospitaar.s da cidade de São Paulo. aoo3, 

O Gràfico 16, aprêSenta -o grau de instruçlo dos m.nip\ltador-es 

~\revistados~ desteeando..se qu& 18 (30~) conclufram o En$ino 



Funtklmental (oato &no$ d& QStudo), oomo também o ffi$Sff\O numero de 

m•nlpulactores possuem quatro anos de Mtudo. 
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Gr6ttoo 1~ - Grau ta instNÇlo CIOS manipuladores em*"' hospltalam na 

Cidd dê Slo Paulo1 2003, 

Eat.s fMUl\ado1 coincidem com estudos rMlindos em vias publicas, 

00f'nO a ~ LUCCA (2000) na ààac1e de S1o ~ CARDOSO (:2003) na 

_cictade de SaNador, • o de ALMEIDA {1998) em,._ ~s da Am6riaa 

llh, 

Segundo ntuào l'Ml~ado por IBANHES (1999) p'\de parte dos 

~ wnbutantes da cidade de Silo Pauto é. anuncie da r.gilo 

~ do ~is (el94K)~ e cun Msino Mdlrnlntal \nc.ompletO (~,24Ma). 

~ qual • ativtdlldl que ~Vllm lnteS da .. 

tmbulante o. allnlntos, a maior pane dos maniputedores 26 (~,3") 

tnbmau ._ na rnstaçio d& •MÇOS
1 
e 5 (8,~) nlo possutrem atividade 

.--twtor (8'6ftco 17), 
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~ dê lndtlstril 
~s 

~~roe, , 1 - Ati~ anterior à venda de alimentos t!m via publica dos 

m;mi~ .. lladofM 9t'tl ._, hospita~ da tidade de Slo Pauloi 2003, 

SegYndo os manipuladores o numero de ·dependentes ~sta 

ativ1àêde ..-4·1 (68%3._.) e de ·1 a S, ~ ·12 (20") nlo possuem dependentes 

(~to18), 

jaSMl·~=- -~.!.f~~tti D .. ·~1~~~~] --·---- ·---·· -- -- . - . ---··----- -----· .. 
Qráflcc '18 ~ Numero de dependeflte.s dos mantpu~i em âreas 

hosp~ n. cidade ae Slo Paulo, 2003. 
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Do totat d& mênlpuhadom1 58 ooneordaram em informar o 

faturamento diêrio do ponto d& v-ena~ as fs~s -&m que se enquadram estão 

demoos-t~ no Grãfioo í 9, oode observamos VêlOre$ significativos para os 

padrões 'de tltl<M do ~o pais. 

"r--'--· =·- ·=---~=-·=···-·=···-~-~-· =·=·=-~-----~~~af .. ,~·-----=..,,= ·=·-·=· -~~-~.....,._,, 
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Gràfioo 19 - Faturamento dl6rio dos manipuladoNas em áreas hospitalares 

na cidade de Slo Paulo, 2003, 

Segundo CueH• '{'1994) o valor mensa1 bruto _,..,4Cadado nos pontos 

de ~ - Nll àdlde de Slo Paulo ê em midia de US$ 512, enquanto que 
em outras cidadn da Amêrica Latina os vetores v-•riam de US$ 1 so a US$ 

431 .. Nhte estudo dhtacou--se o valor mensal bruto m•ndo de 

US$ 511 a US$ 1552, cona~ o valor àl cotaç.lo de .R$2,90 para um 

dókv, 

-Con~ os multados obtidos n.st& estudo referentes ao 

pwfil do manipulador de alimentos de ·rua, ê importante destacar que os 

homen$ oom mlil de 35 lln0$1 C0n1 farnma constitutda, ntlo encontrtindo 

nnte .ti~ teC\.l'SOS patQ a manutençio dO bem estar de seus 

~tes .. ls\0 demonstra que a opçlo peta ati~dede informal) como 

&õlu~ im&dilllll • dificuldade que • populaçio vem ancx,ntrando pwa ·fugir 

do êSt1gm11 do dn&mprego, Isso nos mostra uma tend6ncia .o aumento do 



1'um&Fo de PQs.soa, que ~ se tcmar economicamentê ativera através 
~stê i!U'íidffl, 

Par~ o '~ho da atividade de martiputaàOf ~ alimentos1 3 

{~%) ~ntõr~ 'twem n submetioos a ~lgum treinamento êffl Boas 

l?râti~ de Mlinipulç\01 quadro semelhante foi obnNado no eitufJo na 

t'~ de $ao Paui~ lX>" LUCCA {2000), 

~ 1 ~ Perftl do consumldor 

O tbtal ~ oonsumidores &ntfe\/istados tt1·1tdiu-se em 50% do sexo 

m~Uno a t.m,n,no, 

IA fa~a etàna predominam 32 (~3~) ficou entre 19 e 35 anos de 

ldade, a~ demait dis'tfi~içõe, eitlo demons\td$ no Gràfioo 20. 

/~~ -

t)._QiW, - . 

Wf.nbg. ilw.. 
ilMté 

==--=-=· - --·= e = 
Gt'ifico ~ - Distrtbuiçlo da flii• êtária dos contumidoms presenles em 

~ hosp.tal.-.S fla tidade de Slo PIYIO, 200S. 



O Grifito 21 ~ta o gr'Qu de escolaridadê dos consumidores 

enttevistlldos. Mde se \J'eriflca a -variada distribuição. 

Gt&tioo 21 - Oistnbuiçlo do grau de escolaridade dos t1)0sumidotes 

~ M~s wn êtMs hospitalwe$ n11 c,dacte ~ Slo Pauto1 2003. 

Q~ a ocupaçlo •te.tal prevalooeu e prestaçio de serviços por 

« (13.3%)1 as demais owpaçõei estto distribuidas no Grãfico 22. 

80,00% ·-, =--=-=· = ---=~=--~-~ ===·· =-=·----~~=~ 

70~00~ . 
80_~ -

PMtaçlo~ Com~ 
se'NiÇoS ·foru\al 

= = = :~~ ~ - r ~ ~ ....----=:== z.1.,.-.e:"11....-~-r~--- • 

Gféfioo 22 - Distnbu.ção des atividades dos consumidores ~nlQs em 

.. s hospltêlares na cid&de oo Sio Pau.lo. 2003. 
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Como impooa,,_.~ info1-maç&o ptra Mte ntudo, foi qUé&tionad1 a 
situ~~ ,aos oonsurrnetorêS1 " pacientes1 vlsitantes. funcionãrtos ou 

pa$$~nt'ê$ e.ri mtação ~ Hospital loolllz:aào prô'l(imo ~o ponto de veflda em 

~s\to, ~me.Sê paciêntês em \ratllmênto ou ~m consulta 15 (25~) 

dos entrevi~\ IS demais respostu enoontmm~ no Gràfloo 23, 

Gtâfico ~3 = D~tnbuiçlo da$ situações dos tót"laumkiorêS em têlaçlo ao 

Hospital\ ra1 ddllcie dê Slo Paulo1 2003, 

Se eon~rmos que esses ton$ümidores podem apresentsr um 

qulldfo de bili• imuttidade1 ~ bntante ~11ta e ri$® de 

deserwoi~ D\/As (UNGAR 1992), 

Para oompaet• u l~l regi~trou--se o numero de refeições 

m'lllnàas pelos consumidores em ambukantes1 independente da 

ltX*~ ~ ·taeantto-n 2 a 4 refeições por semana, resposta de 33 

{55~} ·àc>s enb·t,A~ As demais opções estio dislribuidas no Gr-àfioo 24, 



7l 

o_®% -
1-~~~ 

Grâflt:-o 24 - Oistribuiçlo do nº de refeições por semana r-éalindas pelos 

~ ""'kiofM na ·cklade de Slo Paulo~ 2003, 

Pwê • obtençio dos moUvo:s que levam os consumidores a reali2ar 

~uas te~ 8f1i amoo,ant.s, foram sugeridas algumas respostas, 

podendo °' mesmos, MCOtherem mais de ·um moti'V(}, O tempo utilizado 

para as refeições e o preço foram as raspostas mais citadas, as demais 

resp)St• utao llQNPdS no Gfifico 25. 

Gtifico ~5 .... MotNos que te'iaM o consumidor a optar pel-o aumento \iendido 

MI via publ~ São Paulo, 2003. 
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Foi questionado aos consumidores se já haviam passado por algum 

transtorno gastrintestinal, explicando-se os sintomas presentes (JAY 1996), 

após realizarem refeições em ambulantes. Dos entrevistados, 15 (25%) 

declararam ter sentido algum dos sintomas citados. Para os mesmos, 

questionou-se a suspeita do alimento de rua, todos afirmaram ter 

suspeitado, e destes, 13 (86,7%) não voltaram a consumir no mesmo ponto 

de venda. 

A falta de confiança no produto e no manipulador foi o motivo 

declarado por todos para não retornarem ao mesmo local. 

Aqueles que voltaram a consumir no mesmo ponto de venda 

declararam ser a necessidade e a falta de opções os principais motivos. 

Dos 15 acometidos por algum sintoma, cinco (33,3%) comunicaram o 

ocorrido ao manipulador, e nenhum deles reportou o fato as Autoridades 

Sanitárias, reforçando as subnotificações. (ARAMBULO e col. 1995; 

LA THAM 1997; ARAÚJO e cal. 1999) 

Segundo os consumidores que reclamaram no ponto de venda, a 

reação dos manipuladores à queixa foi de compromisso em corrigir possíveis 

erros por três deles, os demais reagiram com indiferença. 
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6. CONCLUSÕES 

Por meio dos resultados obtidos neste estudo pode-se concluir que: 

1. São vários os alimentos vendidos em vias públicas, com maior 

destaque para os lanches com produtos cárneos, molhos caseiros, 

purês e batatas fritas. 

2. As matérias-primas e produtos prontos para a venda são adquiridos 

68,3% em atacadistas e 48,3% em mercados. 

3. Foi observado que na maioria dos pontos de venda há disponibilidade 

de água fornecida pela rede pública - SABESP- para ser utilizada no 

preparo e higienização. 

4. A freqüência da higiene geral nos pontos de venda é praticada em 

23,3% dos locais visitados. 

5. Em todas as regiões estudadas os critérios de higiene pessoal e 

comportamento dos manipuladores comprometem o produto vendido 

à população. 

6. Foi observada a presença de insetos, pombos e resíduos orgânicos 

em todos as regiões estudadas. 

7. De um modo geral considerando-se que ocorrerá a venda, os 

alimentos permanecem até seis horas à temperatura ambiente. 

8. Foi observado que os manipuladores não foram capacitados para 

manipular alimentos. 



74 

9. Foi observado que 25% dos consumidores entrevistados são 

pacien\es dos Hospitais. 

1 O. De um modo geral o preço e o tempo gasto para as refeições são os 

principais motivos para o consumo. 

11. O tipo de instalação no Ponto de Venda não interfere no resultado 

finar de avaliação das Boas Práticas, todos apresentam 

estatisticamente a mesma proporção de itens conformes. 

12. As diferentes regiões estudadas não apresentam diferenças 

significativas quanto às conformidades com as Boas Práticas, estando 

todas em desacordo com as recomendações que asseguram o 

alimento ao consumidor. 
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7. CONSIDERAÇÕES 

Avaliando-se cada aspecto investigado neste estudo, verifica-se a 

ausência de conhecimentos técnicos dos manipuladores de alimentos para 

o preparo e a comercialização. 

A capacitação para manipular alimentos deve ser aplicada com 

metodologias que visem educar e conscientizar o manipulador quanto aos 

perigos que comprometem os alimentos, sejam estes de origem biológica, __ _ 

química ou física. 

O desconhecimento dos consumidores sobre os riscos oferecidos por 

alimentos manipulados ou mantidos em condições inadequadas requer 

programas educativos que aumentem o nível de exigência com os 

manipuladores de alimentos_ 

A elaboração de Regulamentos Técnicos destinados ao comércio de 

alimentos vendidos em via pública possibilitaria aos manipuladores a 

aplicação de procedimentos adequados, contribuindo de forma significativa 

para a inocuidade dos alimentos comercializados. 

O conhecimento aliado à responsabilidade resulta em cidadãos 

comprometidos com sua função na sociedade, e por conseqüência a 

produção de alimentos que não venham a comprometer a saúde do 

consumidor. 
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9. ANEXOS 

Anexo 1 

Entrevista 00 

Região .................... . 

Endereço ............... .............. .... . . 

Referência ........ .. .............. .......................... ............ . 

Questionário 1 

Estrutura Física 

1. Tipo de Veículo: 

83 

D Equipado O Adaptado O Carrinho DBarraca ou Banca O Outros 

Observações: _____________________ _ 

2. Presença de água para consumo, preparação e higiene geral: 

D Sim O Não 

Observações: _____________________ _ 

3. Presença de equipamento para Manutenção dos alimentos: 

D Sim O Não 

Observações: _____________________ _ 

D Refrigerador 

D Caixa isotérmica 

D Forno 

D Chapa 

O Estufa 

D outros 

4. Temperaturas dos alimentos: 

Valor___ Valor __ _ 

D Não permitiu a verificação 

5. Área de insalubridade: 

D SIM D NÃO 

Valor _____ D Não aplicável 

Observações: _____________________ _ 
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6. ALIMENTOS COMERCIALIZADOS 

D Acarajé 

D Carne fatiada 

D Churrasco 

D Coxinha 

o Esfiha 

o Empanadas de carne 

o Empanadas de Queijo 

o Filé de frango desfiado 

o Lingüiça 

o Pão "caseiro" 

o Pão de batata 

o Pão de Queijo 

o Pão recheado 

o Pastel - recheio 

D Pipoca 

o Pernil fatiado 

o Purê de batatas 

D Bolos 

o Presunto fatiado 

D Queijo fatiado 

o Bebidas NÂO Alcoólicas 

D Doces secos caseiros 

o Queijo fatiado 

D Repolho 

o Sanduíche 

o Natural 

o Mel 

o Salsicha 

D Pães caseiros recheados 

o Tapioca 

D Molhos caseiros 



D Frutas fatiadas 

D Frutas fatiadas 

D Molhos industrializados (condimentos) 

D Suco frutas natural 

O Amendoim 

D Batata palha 

O Caldo de Cana 

O Compotas de frutas "caseiras" 

7. Origem da matéria-prima: 

D Atacadista DMercado DFeira livre 

fornecedor 

8. Alimentos submetidos a pré-preparo na residência 

O SIM D NÃO 

9. Manipulação 

1 O. Recipientes limpos e com tampas: 

O Sim O Não 

11. Utensílios exclusivos 

D Sim D Não 

DOutro 

Observações _________________ _ 

12. Identificação nos recipientes 

O Sim O Não 

Observações: __________________ _ 

13. Cuidados no preparo / distribuição 

14. Higienização dos alimentos no ponto e/ou na residência. 

D Sim O Não 

15. Higiene dos utensílios durante a manipulação 

O Sim D Não 

D Água e Detergente 

O Hipoclorito de sódio e água 

O Água sanitária 

O Álcool 
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16. Higiene do Ponto de venda 

D Sim D Não 

O Água e Detergente 

O Hipoclorito de sódio e água 

O Água sanitária pura 

O Álcool 

17. Higiene dos Manipuladores 

O Sim O Não 

O Água 

O Sabonete 

O Álcool gel 

O Detergente 

18. Apresentação e Comportamento do Manipuladores 

O Avental 

OCalçado fechado 

O Barbeados 

O Outros 

O Touca ou boné 

DUnhas curtas, limpas e sem esmalte 

O Adornos OManipulação de dinheiro 

19. Descarte de lixo em recipiente limpo com tampa e ensacado. 

O Sim O Não 

Questionário 2 

Dados Manipulador/ Vendedor 

20. Proprietário 

21.Sexo 

22. ldade 

O< 18 anos 

026 e 32 anos 

040 e 46 anos 

054 e 60 anos 

0>68 anos 

O Sim 

DMasc. 

019 e 25 anos 

033 e 39 anos 

047 e 53 anos? 

061 e67 anos 

O Não 

D Fem. 
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23. Local de nascimento (codificar as diferentes origens) 

Ceará 

Paraíba 

Rondônia 

Outros 

Pernambuco 

Minas Gerais 

Bahia 

24. Quanto tempo em São Paulo 

Omenos que 5 anos 

016 a 20 anos 

05 a 10 anos 

Ornais que 20 anos 

25. Motivo (codificar os diferentes motivos) 

DMudança com a família 

D Trabalho 

26. Escolaridade (anos de estudo) 

02 04 06 08 011 D 15 

011 a 15 anos 

D+ 15 

27. Profissão anterior ( codificar as diferentes profissões) 

O Cozinheiro 

OAuxiliar de cozinha 

DMetalúrgico 

DAuxiliar Geral 

DDona de casa 

28. Nº dependentes: 

DNenhum 01 a 3 dependentes 

OMais que 3 dependentes 

29. Vendas em Reais por/dia: 

Dinferior a 50 reais 051 a 100 reais 

0101 a 150 reais Ornais de 150 reais 

Onão declarou 

30. Já fez algum Treinamento 

D nenhum O 8PM 

DOutros 



Questionário 3 

Dados Consumidor 

31 .Sexo OMasc. 

32. Idade ___ _ 

OFem. 

33. Local de nascimento (codificar as diferentes origens) 

OSão Paulo OPernambuco 

OParaíba OMinas Gerais 

O Rondônia O Bahia 

ORio Grande do Norte 

34. Escolaridade (anos de estudo) 

02 04 06 08 O 11 O 15 

35. Profissão (codificar as diferentes profissões) 

O Dona de casa O Aposentado 

O Auxiliar de enfermagem 

36. Presença na região 

O Paciente OVisitante 

O Passante 

O Engenheiro 

O Funcionário 

37. Número de refeições na rua por semana 

menos que 1 por semana O 1 a 3 por semana 

04 a 6 por semana 

07 a 1 O por semana 

38.Motivo: 

O por gostar O pelo preço O pela rapidez 

39. Já passou mal após consumir alimento na rua ? 

O Sim O Não 

40. Suspeitou do alimento? 

O Não aplicável O Sim O Não 

41 . Voltou a se alimentar no mesmo local? 

O Não aplicável O Sim O Não 

42. Comunicou ao ambulante 

O Não aplicável O Sim O Não 
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Anexo2 

(f) 
Tffll'IO dt Constntimenh) E-w:11~ 

Rtsrotu~ n, l~ de tO de outubro de t ~ ~ndo o Con~hó Nàcional de 
Saud~. 

Iitnb> ® tmlM9ht dt Pt,squisa: Alim~tos de naa em àrMs ho.;pitatam~ 
~spettw ünitàrio e S\ltlO - ffl>I\Ômk:os. 
ilbjttM>: O ~t~ estudo visa id.mtific.ar quais alimentos si() oomtrcialimdos\ as 
oondi,çõês h~~niri.rlas dts instalaç&is e seus manipulado~ ~ descrever o 
perfil ~ dõ~ consumidores e ~óres MS ttgtões hõspitalam do 
mun,cipiô dé Si.o P'auh). 

hDulatio dt ,Estudo: Consumidores e Vêndiedores unbu'-nt-es de ãlimMtos 
co~ciáli~dos ffl\ 'Viis pdblitas lftl â~s hospitllares. 

Driffltadt[i: Elnbtth ~rtclda FtrrU da Silva Torrts 

Au,b)A, da ptsqpjs: di~te de ~gmdu1çlo .. PRONUTIUSP - Sand·ra Rojas 
Duàilibi 

Ci"ro Colabora®r. 
~ estudo será lttlindo au.v-~ de ent~vih t$trutumdo., iHto ao oonsumidor ~ 
-wndedor, .atraw:s d~ um questionãrio com registro de mnpetaturas dos 
equ,piuwenms ~ àllmentos 1pliatk>s diretamente pelo pes-quisadôr, 

~ : O ffl\ldo não mu-• risoo à sua intesridade tisic.a e morat 

lkntlld,os: As infutrnà~ obtidM ~ estudo ~o u~s cien.titkAmente ~"' 
~bm~r às 1utôritfad.es que ado~ mooidas preVéntivtts e rorMiVtls ad~uadas., a 
Rm de melhorar • qualidade higiêni~·sanitária dos produlóS toosum.idt>s nas ruu. 

tdruld,a,dt-: As in.furmaç,ões ootidias néSte iestudo p<>detão se(' divulgadas em 
pubh~~ ~.porém~ idcntifi~o do panicipanre. 

O ~uiSàdor ~f'ántt ih~ t"é$pôStà à qu1lquer pergunm oo ~àreéer qmllquet 
dúvidé <lUê ~ soo~ os procedimentos., ri~ benefitiõs e outros assuntos 
~acionàdó$ oom él ~uiSa. .. 
A ~-ti~~ó ~ ~ ~rii e \l(lluntá.ria, podendo ~rar ~ oonsentimênto e 
dcinr de pãrticip;ar da pe$(4Uisa a qualquer momento sem ~ ronsequ&ciu. 

Citntê do t0mpromisso assumido na minha oolaboraçlo com esta pesqui~ e pela 
im~ tht mesma sub~vtHne ~ SC8l)it; 
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Nome (completo): ____________________ _ 

Assinatura: -------------------------
Assinatura do pesquisador: ___________________ _ 

Caso necessite infonnações complementares sobre a pesquisa, entrar em contato 
com: 

Mestranda Sandra Rojas Duailibi e Pror Elizabeth Aparecida Ferraz da Silva 
Torres, Departamento de Nutrição da Faculdade de Saúde Pública da Universidade de 
São Paulo. Av. Dr. Arnaldo, 715, ou pelo telefone 3066 7771 ou 3066 7701. 



Universidade de São Paulo 
Faculdade de Saúde Pública 

COMITÍ, DE ÉTIÇ4. - CQEP 
Av. Dr. Arnaldo, 715 -CEP 01246-904 - São Paulo - Brasil 

Telefones: (55-11) 3066- 7734 - fone/fax (55-1 l) 3064 -7314 - e-mail: mdgra~@,u$_p.br 

Of.COEP/257/02 

\ 

09 de outubro de 2002 · : · : : 
' 

Pelo presente, infonno que o Comitê de Ética em Pesquisa da 

Faculdade de Saúde Pública da Universidade de Sào Paulo~COEP, analisou e 

aprovou, em sua 8.ª/02 Sessão Ordinária realízada em 08.10.02, de acordo com os 

requisitos da Resolução CNS/196/96, o Protocolo de Pesquisa n.º 864, intitulado: 

"ALIMENTOS DE RUA EM .ÁREAS HOSPITALARES: ASPECTOS SANITÁRIOS 

E SÓCIO-ECONÔMICOS", apresentado pela pesquisadora Sandra Rojas Duailibi. 

Atenciosamente, 

,-.. /'~ \ 

' \ . '-· / . -' f\ ( • ' I ' \., , ~·· 

A,~·;cyW.i..tt d·;Pinh~ Spfn~Ín·4"·-:5 \ 

Profossora Titular 
Vicc-Coordenadors do Comitê de Ética em Pesquisa da FSP-COEP 

·1 • 


