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RESUMO

O objetivo desta pesquisa foi avaliar as boas práticas de manipulação de carnes em mercados públicos do Recife - PE, a fim de identificar possíveis 
riscos à saúde. O estudo foi realizado nos principais mercados públicos da cidade do Recife - PE, que se enquadraram nos critérios de 
elegibilidade. Foram utilizados como critérios de inclusão: Mercados Municipais que comercializem carnes; estabelecimentos comerciais físicos 
(Boxes ou lojas); localizados na Cidade do Recife; circulação livre de pessoas e clientes e comerciantes que aceitarem participar da pesquisa. 
Foram excluídos as feiras livres; comerciantes itinerantes / ambulantes; mercados ou comércios Privados. Realizado visita aos 15 mercados, para 
verificação dos critérios de elegibilidade e aplicação do instrumento de coleta de dados, onde destes, foram selecionados 10 mercados, conforme 
critérios de inclusão e exclusão para observação dos pontos de comercialização de carnes, considerando os princípios de exposição, conservação 
e manipulação dos alimentos, dispostos pela legislação vigente. O estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética e Pesquisa da faculdade Estácio do 
Recife, através do número de 55494216.2.0000.5640, respeitando os preceitos da Resolução 466/2012 do Ministério da Saúde. Foram aplicados 
questionários a 51 comerciantes onde destas, apenas 18 (35,3%) aceitaram responder o instrumento de coleta de dados. Os maiores problemas 
das instalações estavam relacionados aos aspectos sanitários, como banheiros próximos aos boxes, às instruções para a higienização correta das 
mãos, além do uso não adequado de EPI’s e os animais, como cães e gatos, que circulam livremente entre os boxes. Quanto ao armazenamento 
das carnes, observou-se que 89% dos mercados estão em conformidade, 56% apresentavam condições higiênico-sanitárias aceitáveis, em 6% 
estava faltando algum tipo de sabão degermante, 83% dispunham de banheiros próximos e em todos os mercados havia a disponibilidade de 
banheiros para o público, em 89% dos boxes havia presença de animais como cães e gatos, circulando livremente no local. Em relação ao material 
usado para prender os cabelos, 67% usavam toucas e 22% usavam boné, 67% não estavam em conformidade por usar esmalte transparente nas 
unhas durante a manipulação, apenas 28% da amostra utilizavam aventais e 61% não utilizava adornos durante o trabalho. Sobre a manipulação 
de dinheiro durante o trabalho, 72% dos pesquisados afirmam não praticar, e a maioria, 61% dos manipuladores, afirma não ter o costume de 
cumprimentar clientes durante ato da venda, o que evita a contaminação das carnes. A comercialização de carnes nos Mercados Públicos nem 
sempre respeita a legislação vigente, pois existem problemas higiênico-sanitários que comprometem a qualidade dos produtos e colocam em 
risco a saúde do consumidor. Os maiores problemas das instalações estavam relacionados aos aspectos sanitários, como banheiros próximos aos 
boxes, às instruções para a higienização correta das mãos, além do uso não adequado de EPI’s e os animais, como cães e gatos, que circulam 
livremente entre os boxes. Esses fatores expõem os usuários e consumidores a riscos relacionados à saúde, comprometendo a qualidade e a 
integridade das carnes e, por consequência, causando doenças na população. Percebe-se ainda, uma falha no processo de gestão, que fiscalize a 
organização dos setores e o cumprimento das normas sanitárias.
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