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RESUMO

O desenvolvimento econômico e as necessidades de se enquadrar no mercado atual trouxeram mudanças no perfil alimentar da comunidade. As 
refeições realizadas fora do domicílio vêm aumentando em razão das dificuldades impostas pelos longos deslocamentos e pelas jornadas de 
trabalho extensas, fazendo com que os serviços de alimentação se tornem uma alternativa para a realização da refeição. Nesse contexto as 
comidas de rua constituem uma opção de alimentação rápida para os consumidores, contudo representam importante fonte de veiculação de 
doenças de origem alimentar, uma vez que nem sempre são preparadas em condições adequadas para o consumo. O objetivo do trabalho foi 
avaliar as condições higiênico-sanitárias do comércio ambulante em São Luís - MA. Foi realizado um estudo observacional descritivo, no período 
de julho a setembro de 2014. Foram estudados 10 pontos de comercialização de alimentos no centro da cidade de São Luís – MA. Os dados foram 
coletados através de um checklist com perguntas referentes a pontos essências para a manutenção das condições higiênico-sanitárias, tais como: 
higiene pessoal do ambulante, utensílios, equipamentos e carrinhos, manipulação dos alimentos e condições ambientais, tendo como base a 
Resolução de Diretoria Colegiada (RDC) nº 275, de 21 de outubro de 2002. A interpretação dos questionários se deu através de respostas: 
Conforme (C) e Não conforme (NC). Na determinação dos resultados foi utilizado a metodologia de especifica para a classificação dos locais de 
venda. Analisando os resultados alcançados, observou-se que 30% dos pontos de venda foram considerados regulares e 70% como ruins, 
nenhuma atendendo a todos os requisitos exigidos pela legislação para a garantia da produção de alimentos seguros. Considerando o alto grau de 
não conformidades constatado e a falta de conhecimento dos vendedores ambulantes sobre a forma correta de comercialização dos produtos 
alimentícios concluiu-se pela necessidade de investimentos por parte dos estabelecimentos e dos órgãos públicos no sentido de adequar e 
atender as exigências da legislação brasileira com os objetivos de melhorar a qualidade dos serviços e produtos, além de proteger a saúde do 
consumidor.
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