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RESUMO

O comércio informal de mariscos representa uma importante fonte de alimentos e de renda para muitas famílias, embora constitua uma 
preocupação na perspectiva da saúde pública. As ostras são moluscos bivalves que se alimentam, por filtração branquial, de matéria orgânica e 
inorgânica, fitoplâncton e partículas em suspensão, presentes na água. Vários fatores estão associados às doenças causadas pela ingestão de 
ostras, uma vez que esses moluscos vivem, geralmente, em estuários e em áreas costeiras passíveis de poluição. Contudo, a utilização de boas 
práticas de manipulação, preconizadas pelos órgãos de vigilância, quando praticadas de forma correta pelos manipuladores e comerciantes, 
podem minimizar os riscos de contaminação e desenvolvimento de doenças transmitidas por alimentos. Sendo assim, o presente estudo tem 
como objetivos avaliar as boas práticas na manipulação das ostras que serão consumidas e comercializadas in natura; identificar os fatores que 
interferem na qualidade das ostras consumidas e comercializadas in natura; sensibilizar os manipuladores quanto à importância em oferecer 
alimentos seguros, na perspectiva de boas práticas de alimentos in natura. O projeto abrangerá o período de outubro de 2017 a janeiro de 2019. 
As avaliações quanto à adoção de boas práticas e os fatores de risco, observadas na comercialização das ostras in natura em praias e mercados 
públicos de Maceió – AL seguirão as orientações preconizadas pela ANVISA (RDC Nº12, de 02 de janeiro de 2001; RDC Nº216, de 15 de setembro 
de 2004; RDC Nº275, de 21 de outubro de 2002). Inicialmente, ocorreu o treinamento dos alunos colaboradores na observância às conformidades 
quanto às práticas de manipulação de ostras in natura, baseados na legislação vigente. Posteriormente, foi elaborado um check list, tendo as 
RDC´s como base documental, para avaliar a prática na manipulação deste alimento nas localidades. Estas atividades abrangeram o período de 
outubro a novembro de 2017. O local avaliado, até o presente momento, foi o “Mercado Público da Produção”, localizado na Av. Celeste Bezerra, 
185, Levada, Maceió – AL. A visita ocorreu no dia 02 de dezembro de 2017 e, foi possível constatar um grande número de pessoas envolvidas na 
comercialização de mariscos, sendo esta uma importante fonte de renda para muitas famílias da região. Da mesma forma, um grande número de 
consumidores, das diversas classes sociais, bem como de estabelecimentos, que têm o local como fornecedor deste tipo de alimento. A partir daí 
iniciaram-se as interpretações para desenvolvimento de melhores estratégias a fim de alcançar os resultados esperados. Através da aplicação da 
lista de verificação (check list), foi possível analisar de modo parcial as condições e a prática de manipulação deste tipo de alimento, no local 
estudado. Foram verificadas as condições de higienização de instalações, equipamentos e móveis; controle integrado de vetores e pragas 
urbanas; higienização de reservatórios; higiene e saúde dos manipuladores, confirmando, portanto que grande parte dos critérios analisados 
encontram-se em parcial/total desacordo às orientações preconizadas pela legislação. Entretanto, diversas das condições sofreram impacto 
negativo na avaliação, devido às circunstancias promovidas pelo órgão regulador do local. A abordagem junto aos manipuladores seguirá 
posteriormente com o desenvolvimento de materiais educativos, baseados na legislação vigente, bem como no auxílio às melhorias sugeridas.  
Contudo, acredita-se que grande parte da população da região será beneficiada com as ações de melhorias planejadas para o local através da 
identificação se as ostras comercializadas em praias e mercados públicos de Maceió – AL atendem às exigências de qualidade, preconizadas pelos 
órgãos fiscalizadores, para o consumo de mariscos, no intuito de contribuir efetivamente para uma melhor qualidade do produto comercializado, 
evitando, assim, infecções causadas por estes alimentos.
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