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RESUMO

O crescente número de pessoas que se alimentam fora do ambiente domiciliar tem crescido nos últimos anos, com isso, se faz necessário que os 
estabelecimentos comerciais produtores de refeições apresentem condições higiênicas adequadas. No entanto, tais condições nem sempre se 
fazem presentes, tornando o alimento produzido uma potencial fonte de contaminação por agentes químicos, físicos ou biológicos, aumentando 
o risco da ocorrência de DTAs (Doenças Transmitidas por Alimentos). A pesquisa teve como objetivo avaliar as condições higiênico-sanitárias de 
estabelecimentos de pequeno e médio porte produtores de alimentos localizados na cidade de Aracaju, Sergipe. Foram realizadas avaliações em 
25 estabelecimentos, agrupados em três categorias: restaurantes (11), lanchonetes (12) e padarias (2), escolhidos aleatoriamente. Para a 
avaliação foi aplicado um check-list baseado na RDC nº 216 de 15 de setembro de 2004, composto por 151 perguntas com abordagem dos itens 
Edificação, instalações, equipamentos, móveis e utensílios (35); Higienização das instalações, equipamentos, móveis e utensílios (13); Controle 
integrado de vetores e pragas urbanas (5); Abastecimento de água (7); Manejo dos resíduos (3); Manipuladores (14); Matérias-primas, 
ingredientes e embalagens (14); Preparação do alimento (28); Armazenamento e transporte do alimento preparado (6); Documentação, registro 
(14) e Responsabilidade (2). As unidades visitadas foram identificadas por um número e em seguida seus dados foram tabulados com o 
quantitativo de NA =Não se Aplica; AD = Adequado; IN = Inadequado; %AD = Percentual de Adequação. Verificou-se que os onze restaurantes 
pesquisados obtiveram uma média de 64,14% de percentual de adequação, as doze lanchonetes visitadas apresentaram 45,07% em média de 
percentual de adequação e que as duas padarias apresentaram percentual de adequação de 70,07% e 68,46%. Os resultados revelaram que o 
percentual de inadequação com maior expressividade foi nos itens Documentação com 59,4 %, em seguida Preparação do alimento com 52,3 %, 
os itens Manipuladores representa 46,3% seguido de Manejo de resíduos com 42,3% e higienização das instalações com 41,2%. Os itens com 
menor percentual de inadequação foram Abastecimento de água com 14,3% e Controle de vetores e pragas urbanas com 14,4 %. O estudo 
revelou que os estabelecimentos comerciais produtores e fornecedores de alimentos não estão de acordo com os requisitos da legislação 
pertinente, tendo como deficiente as áreas onde se manipula e armazena os produtos. Esta deficiência favorece a contaminação do ambiente de 
trabalho e, por consequência poderá levar a um alimento de má qualidade, representando, desta forma, perigo para a saúde pública.
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