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Resumo 

Este trabalho apresenta uma revisão de literatura, abordando as regras vigentes no Brasil 

de controle sanitário microbiológico de bandejas que transportam alimentos em restaurantes 

do tipo fast-food. A prevenção com ações sanitárias contra a presença de micro-organismos 

patogênicos aos seres humanos em unidades de alimentação é imprescindível, uma vez 

que esses estabelecimentos são as principais fontes de surtos de doenças de origem ali-

mentar no Brasil. Os locais que possuem maior frequência de aquisição de alimentos para 

consumo fora do lar são as lanchonetes e os restaurantes, cujos um dos tipos de alimentos 

mais adquiridos são os de fast-food e de acordo com o IBGE, o gasto com comida na rua gi-

ra em torno de 25% da renda individual da população brasileira. O estudo também traz in-

formações sobre ocorrências de intoxicação alimentar provenientes de estabelecimentos de 

alimentação nos últimos anos, e apresenta as espécies de bactérias mais comumente isola-

das nesses utensílios, de acordo com pesquisas já realizadas.  
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Introdução 

O controle sanitário para a prevenção contra micro-organismos em utensílios usados nas 

unidades de alimentação é importante, pois esses locais são as principais fontes de surtos 

de doenças de origem alimentar causadas por substâncias tóxicas de origem microbiana, 

conforme dados epidemiológicos disponíveis. Equipamentos e utensílios com higienização 

deficiente têm sido responsáveis isoladamente ou associados a outros fatores, por surtos de 

doenças de origem alimentar1. De acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS), a 

patogênese microbiana é uma das principais causas de intoxicação alimentar, sendo que 

60% dos casos são decorrentes de técnicas inadequadas de manipulação, processamento 

e contaminação dos alimentos servidos em restaurantes2. Com o aumento do número de 

empresas no setor de refeições coletivas, cujo crescimento é de cerca de 20% ao ano, au-

mentam também as perspectivas de ocorrências de infecções alimentares3. Este trabalho 
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teve o objetivo de realizar uma revisão de literatura abordando as regras de controle sanitá-

rio microbiológico vigente no Brasil de bandejas que transportam alimentos em restaurantes 

de fast-food. Além disso, apresenta as espécies de bactérias mais comumente encontradas 

nesses objetos e as doenças que estes micro-organismos podem causar aos seres huma-

nos.  

 

Objetivo 

Este trabalho também correlaciona as possíveis doenças que esses micro-organismos po-

dem causar em seres humanos.  

 

Desenvolvimento 

Os locais que possuem maior frequência de aquisição de alimentos para consumo fora do 

lar são as lanchonetes e os restaurantes. Lanchonete conjuga conveniência, praticidade e 

agilidade dos alimentos oferecidos, cujos alimentos mais adquiridos são salgadinhos, refri-

gerante e fast-food28
. De acordo com o IBGE, o gasto com comida na rua gira em torno de 

25% da renda individual da população brasileira. Com uma movimentação que gira em cer-

ca de R$170 bilhões ao ano, somente na última década, o mercado de alimentação fora do 

lar representa uma grande fatia do setor de alimentos e bebidas, que vem se reinventando 

em meio à atual crise econômica do País. Segundo a Associação Brasileira das Indústrias 

da Alimentação (Abia), o faturamento da indústria de alimentos no País registrou alta de 

85,8% entre os anos de 2010 e 2016. Considerando esse crescimento, a média do setor de 

alimentação fora do lar é de 12,3%, o que reforça que o hábito de se alimentar na rua está 

cada vez mais presente no cotidiano de quem vive no Brasil29. O SIS-Sebrae aponta que o 

mercado de alimentos e bebidas representa 10,1% do PIB nacional e estima-se que 

o segmento de food service fique com 2,7% desse montante. Em 2016, o segmento de ali-

mentação fora do lar movimentou R$184 bilhões no Brasil e o tíquete médio foi de R$13,40, 

um acréscimo de 8% em comparação ao ano anterior. O crescimento para o mercado de 

alimentação fora de casa em 2017 girou em torno de 11%30. De acordo com dados da Fo-

odTrendsBrasil 2020, os locais de preferência dos brasileiros quando o assunto é alimenta-

ção fora do lar são31: 27% restaurantes a kilo; 19% lanchonetes ou redes de fast food; 18% 

restaurantes à la carte; 18% padarias; 11% bares; 6% ambulantes. Equipamentos e utensí-

lios como cortadores de legumes, bandejas, tabuleiros e tábuas não higienizados adequa-

damente têm sido associados a surtos de DTAs. Resíduos alimentares, aliados ao intervalo 

de tempo entre uma higienização e outra, podem favorecer o crescimento microbiano, daí a 
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importância dessas superfícies serem higienizadas com frequência19. Existem inúmeras leis, 

portarias e manuais que regulamentam práticas para o controle e prevenção de contamina-

ções por micro-organismos em estabelecimentos de alimentação no Brasil. Dentre elas, po-

de-se destacar a RDC n. 12/ 2001 da ANVISA que estabelece as quantidades mínimas de 

agentes biológicos contidos em alimentos destinados ao consumo humano que não repre-

sentem riscos para a sua saúde25
. A RDC 216/ 2004 da ANVISA regulariza boas práticas pa-

ra serviços de alimentação, bem como a higiene pessoal de seus manipuladores, conside-

rando a necessidade de constante aperfeiçoamento das ações de controle sanitário na área 

de alimentos visando a proteção à saúde da população11. A portaria CVS-6/99 do Centro de 

Vigilância Sanitária do Estado de São Paulo regulamenta os parâmetros e critérios para o 

controle higiênico-sanitário em estabelecimentos de alimentos18. Projetos de lei como o de 

número Nº 511/2016 da Câmara Municipal de São Paulo, dispõe sobre a obrigatoriedade 

dos estabelecimentos do tipo fast-foods e similares que comercializam alimentos realizem a 

higienização adequada das bandejas, entre outras providências23. O método mais usado 

para avaliar o grau de limpeza de uma superfície é a inspeção visual, porém superfícies 

com aparência de limpas podem conter micro-organismos e poderão comprometer a segu-

rança dos alimentos. Por isso, é desejável que análises microbiológicas das superfícies se-

jam periodicamente utilizadas. Desta forma, não só a limpeza é avaliada, mas também a 

desinfecção20. Uma pesquisa realizada no Município de São Paulo para a avaliação dos 

procedimentos de limpeza e desinfecção de superfícies feitas em restaurantes self-service 

mostrou quais são os produtos químicos de limpeza e higiene mais utilizados na lavagem 

mecânica de louças, talheres e bandejas. O resultado foi: detergente e secante (47,6%); de-

tergente e secante e álcool 70 INPM (28,6%) e detergente e secante e álcool 92,8I NPM 

(4,8%)20. A Cartilha do Manipulador de Alimento publicada pelo SESC traz o passo-a-passo 

para uma correta higienização ambiental e dos utensílios utilizados no preparo e distribuição 

dos alimentos. Essa cartilha ensina que esse processo deve envolver duas etapas: a limpe-

za e a desinfecção. Com relação aos utensílios, deve-se primeiro retirar o excesso, lavar 

com detergente, enxaguar, desinfetar com solução clorada para utensílios/ equipamentos e 

secar ao ar sempre que possível21. As bandejas usadas em restaurantes fast-food geral-

mente são fabricadas em material plástico resistente até 70ºC, em polipropileno e até 100ºC 

em ABS. As medidas totais geralmente são de 43,9 X 30,5 X 3,3 cm (C x L x A) com medi-

das Internas de 35,5 x 28 cm (C x L). Podem ser personalizadas com a logomarca da em-

presa e de modelos antiderrapantes ou de superfície aveludada, para não acumularem re-

síduos. Os restaurantes costumam ainda forrar essas bandejas com papel bandeja ao servir 

as refeições22. As contaminações de equipamentos e utensílios por micro-organismos po-
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dem ter origem na transmissão pelo próprio ser humano. A Food Safty Brazil define que: 

“Contaminação cruzada é a contaminação de um alimento por substâncias ou agentes es-

tranhos, de origem biológica, química ou física e que se considerem nocivos ou não para a 

saúde humana, através do contato direto do alimento com algo que está contaminado, po-

dendo ser através dos manipuladores, utensílios, equipamentos ou qualquer outra superfí-

cie de contato”15. Os fatores que influenciam na contaminação por agentes patógenos são 

os ingredientes crus contaminados, pessoas infectadas em contato com o alimento, práticas 

inadequadas de manipulação, limpeza e desinfecção deficiente de equipamentos, alimentos 

sem procedência, alimentos elaborados contaminados, recipientes tóxicos, plantas tóxicas 

tomadas por comestíveis, aditivos acidentais, aditivos intencionais e saneamento deficien-

te17. Os organismos que compõe a microbiota de pele e saliva humana quando em contato 

com regiões não específicas, em grandes quantidades e em situações de desequilíbrio 

imunológico do indivíduo, podem se comportar como patógenos oportunistas. A microbiota 

humana pode ser classificada como residente ou transitória e é composta por agentes que 

habitam sítios anatômicos do corpo humano. A microbiota residente, a princípio, não é um 

agente causador de doenças quando em condições normais e desempenha um papel im-

portante na manutenção da integridade do hospedeiro, porém, esses micro-organismos po-

dem se comportar como patógenos oportunistas em situações de desequilíbrio ou ao serem 

induzidos em sítios estéreis ou não específicos. A microbiota transitória é composta por mi-

cro-organismos não patogênicos ou potencialmente patogênicos, encontrados em superfí-

cies externas e internas durante algumas horas, dias ou semanas. Se a microbiota residen-

te estiver em equilíbrio, estes micro-organismos transitórios pouca importância tem, mas se 

ocorrer um desequilíbrio podem se tornar agentes causadores de doenças14. As doenças 

transmitidas por alimento (DTA’s) são as ocorrências clínicas consequentes à ingestão de 

alimentos que possam estar contaminados com micro-organismos patogênicos, toxinas de 

micro-organismos, substâncias químicas, objetos lesivos ou que contenham em sua consti-

tuição estruturas naturalmente tóxicas. Portanto, as DTA’s são doenças consequentes da 

ingestão de perigos biológicos, químicos ou físicos presentes nos alimentos17. Em 2015, 

pesquisadores da Metrocamp realizaram uma pesquisa que avaliou as condições higiênico-

sanitárias das superfícies de bandejas de restaurantes fast-food na cidade de Campinas. 

Esta pesquisa apontou a presença de micro-organismos em 87% das bandejas analisadas, 

com a identificação de espécies de aeróbios mesófilos, coliformes fecais, coliformes termo-

tolerantes, leveduras e Escherichia coli. Esses micro-organismos foram isolados nessas 

amostras que muitas vezes apresentaram quantidades de colônias acima do limite permiti-

do4. Entre as bactérias mais comumente isoladas nas pesquisas em geral, encontram-se 
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algumas do gênero Staphylococcus spp., que são cocos Gram positivos, esféricos, imóveis, 

encontrados predominantemente sob a forma de cachos irregulares5. A espécie Staphylo-

coccus aureus é habitante normal da microbiota de pele e mucosa humana e tem a capaci-

dade de sobreviver em superfícies secas por longos períodos. A transmissão de pessoa a 

pessoa ocorre através de contato direto ou exposição a fontes contaminadas, sendo este o 

micro-organismo mais comumente associado a intoxicações alimentares. As doenças cau-

sadas por ela, além de intoxicação alimentar, incluem a síndrome do choque tóxico (TSS), 

síndrome da pele escaldada, impetigo, foliculite, furúnculo, carbúnculo, pneumonia, infec-

ções de feridas e infecções hospitalares6. A característica da lesão causada por S. aureus é 

o aparecimento de abcessos localizados e de supurações focais e a partir do foco, este mi-

cro-organismo pode se disseminar por via linfática e sanguínea para outras partes do cor-

po5. A intoxicação alimentar por S. aureus ocorre pela ingestão de enterotoxinas termoestá-

veis por ele formadas, e os sintomas incluem vômitos intensos, náuseas, diarreias e dores 

abdominais7. Outras espécies do gênero são os Staphylococcus coagulase negativo, consi-

derados causadores de infecções no homem, principalmente quando relacionados ao uso 

de dispositivos médicos. O tratamento destas infecções tem se tornado cada vez mais um 

desafio para a saúde pública, uma vez que têm apresentado resistência a múltiplas drogas 

antimicrobianas8. Os organismos do gênero Micrococcus foram subdivididos em seis gêne-

ros, sendo que alguns deles são encontrados colonizando comumente a superfície da pele 

humana. Estes cocos se assemelham aos estafilococos e podem ser confundidos com os 

estafilococos coagulase negativo. Embora estas bactérias possam causar infecções oportu-

nistas em alguns pacientes, estas não são clinicamente significantes6. As enterobactérias 

são comuns em ocorrências de intoxicação alimentar. A família Enterobacteriaceae é a 

maior e mais heterogênea do grupo de Bacilos Gram negativos de importância médica e 

seus componentes habitam o solo do mundo todo, a água, os vegetais e fazem parte da 

microbiota normal de diversos animais, incluindo o homem. Essas bactérias causam uma 

variedade de doenças em humanos como bacteremias, 70% das infecções de trato urinário 

(ITU) e muitas infecções intestinais. Alguns destes micro-organismos estão diretamente as-

sociados a doenças em humanos, enquanto outros (p. ex. Escherichia coli e Klebsiella 

pneumoniae) são comensais e podem causar infecções oportunistas6. A Escherichia coli es-

tá associada a uma variedade de doenças em humanos como gastrenterites, infecções ex-

traintestinais, infecções do trato urinário (ITU), meningites e sepses. A maioria das infec-

ções é de origem endógena embora as cepas que causam gastrenterite sejam geralmente 

adquiridas exogenamente. Medidas de prevenção contra infecções por E. coli incluem o co-

zimento adequado dos produtos de carne bovina e a manutenção dos padrões de higiene 
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para reduzir o risco de exposição às cepas gastrointestinais6. Ainda da família Enterobacte-

riaceae, um dos patógenos conhecidos por seus potentes mecanismos de resistência, é o 

gênero Klebsiella. As espécies K. pneumoniae e K. oxytoca são frequentemente isoladas e 

podem causar pneumonia lobar adquirida na comunidade ou no hospital6. A K. pneumoniae 

é encontrada nas vias respiratórias e fezes de cerca de 5% dos indivíduos normais e é res-

ponsável por uma pequena proporção das pneumonias bacterianas, podendo provocar ex-

tensa consolidação necrosante hemorrágica dos pulmões. Pode também provocar infecção 

das vias urinárias e bacteremia em pacientes debilitados9. As enterobactérias têm necessi-

dades nutricionais simples e fermentam glicose, e a ausência dessa característica pode ser 

medida rapidamente com testes simples, usados para distinguir estas espécies de outros 

bacilos Gram negativos fermentadores. Dentre os bacilos negativos não fermentadores de 

glicose (BNFs), os do gênero Pseudomonas constituem um grupo de patógenos oportunis-

tas de plantas, animais e seres humanos10. Os BNFs são microrganismos aeróbios, não es-

porulados, que se caracterizam pelo fato de serem incapazes de utilizar carboidratos como 

fonte de energia através de fermentação, degradando-os pela via oxidativa. Embora a sua 

incidência, mesmo em hospitais, seja pequena quando comparada a outros agentes etioló-

gicos, geralmente eles apresentam resistência elevada a vários antibióticos e são capazes 

de causar infecções graves. Estas bactérias colonizam e causam infecções, em especial, 

em pacientes graves oriundos de CTI e submetidos a procedimentos invasivos11. Os mem-

bros do gênero Enterobacter spp. têm sido isolados a partir de uma grande variedade de 

ambientes, incluindo solo, água, poeira, produtos lácteos, carnes, peixes, insetos, seres 

humanos e animais, e podem ser considerados agentes patogênicos ou comensais, sendo 

também considerados patógenos comuns em plantas. Algumas das doenças causadas por 

estes micro-organismos em seres humanos incluem infecções de tecidos moles e/ou osso 

seguido de traumas penetrantes por vegetação12. Espécies de Citrobacter são encontradas 

com relativa frequência nos intestinos do homem, sendo raramente isoladas em processos 

infecciosos. As infecções causadas por estes micro-organismos incluem pielonefrites, me-

ningites em recém-nascidos, abcesso cerebral, endocardite e bacteremias. Estas infecções 

predominam em indivíduos com imunidade comprometida e por isso, ocorre basicamente 

em ambiente hospitalar7. O grupo de Bacilos Gram positivos (BGP) compreende uma vasta 

gama de bactérias amplamente distribuídas no ambiente e agrupadas por suas 

características morfológicas e de tingimento que esporulam, sendo capazes de sobreviver 

em ambientes hostis, desta forma são resistentes a esterilização e desinfecção. Alguns 

Bacilos Gram positivos são patogênicos aos seres humanos e muitos fazem parte de sua 

microbiota (pele, trato gastrointestinal, cavidade oral)13. A capacidade de sobrevivência ou 
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multiplicação dos micro-organismos depende de alguns fatores, que são divididos em intrín-

secos e extrínsecos. Os fatores intrínsecos envolvem características do próprio alimento e 

os extrínsecos o ambiente em que ele se encontra. São considerados fatores intrínsecos a 

atividade da água, a acidez (pH), o potencial de oxirredução, a composição química, a pre-

sença de fatores antimicrobianos naturais e as interações entre os micro-organismos pre-

sentes. Dentre os fatores extrínsecos, os mais importantes são a umidade, a temperatura 

ambiente e composição química da atmosfera onde este alimento se encontra16. 

 

Métodologia 

Para a realização deste trabalho, foi utilizado o referencial da pesquisa bibliográfica que a 

partir da indagação buscou informações sobre o referido problema, através de um levanta-

mento realizado em base de dados nacionais e internacionais com o objetivo de detectar in-

formações e compilar o que foi encontrado sobre o tema na literatura. A obtenção de um re-

sultado satisfatório implicou em um conjunto ordenado de procedimentos na busca por so-

luções se atentando ao objeto de estudo. Com isso, foi efetuada uma revisão bibliográfica 

com a leitura de publicações devidamente selecionadas, e nessa metodologia foram aces-

sadas 31 publicações dentre elas guias, resoluções e leis de portais Governamentais e ou-

tros (ANVISA, Câmara Municipal de São Paulo, Secretaria De Estado Da Saúde De São 

Paulo, Prefeitura de São Paulo, Vigilância Sanitária Estado de Santa Catarina, FoodSatty 

Brasil, FDA, SESC. SIS-Sebrae, Brasilfoodtrends), literatura médica, artigos obtidos através 

das bibliotecas virtuais SciELO e MEDLINE e teses e dissertações através de portais Uni-

versitários.  

 

Considerações Finais 

Conclui-se com este trabalho a importância da prática de leis e normas sanitárias por parte 

dos estabelecimentos de alimentação como os do tipo fast-food para o controle e prevenção 

contra a presença de micro-organismos que podem vir a colocar em risco a saúde da popu-

lação que frequenta esse tipo de estabelecimento, tendo em vista o crescimento exponenci-

al do setor. 
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