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Surtos alimentares representam grande parcela das internações hospitalares no 
mundo, sendo os microrganismos os principais causadores, já que a manipulação 
e condições higiênico-sanitárias inadequadas podem levar a contaminações, 
principalmente contaminações cruzadas em cozinhas residenciais, onde as 
esponjas constituem ambiente adequado para microrganismos, logo, o fato de 
que a presença de coliformes fecais neste tipo de produto sugerir falhas de 
condições higiênicas sanitárias e de no Brasil existirem poucas pesquisas que 
avaliem a contaminação de materiais de limpeza, o estudo tem como objetivo 
analisar a qualidade microbiológica das esponjas utilizadas para limpeza em 
cozinhas residenciais e a eficiência da desinfecção pelo calor para redução da 
carga microbiana nas mesmas. Foram coletadas esponjas de limpeza em 15 
cozinhas residenciais localizadas na cidade de Maceió/AL, em seguida 
catalogadas e enviadas para análise no Laboratório de Microbiologia, sendo 
realizada analises na busca de bactérias do grupo coliformes, Escherichia coli e 
da viabilidade da desinfecção pelo calor, tendo os resultados para coliformes 
expressos em NMP/g e ausência ou presença para a bactéria E. coli, onde, ao 
final da primeira etapa, foi realizada uma desinfecção por temperatura de 100ºC 
por 4 minutos com as amostras, sendo em seguida repetida as análises 
microbiológicas. Em todas as etapas se constatou a ausência de E. coli e de 
coliformes a 45°C, esses fatores podem ser justificados por serem esponjas de 
limpeza residencial, que diferente da limpeza de cozinhas industriais, apresenta 
menor rotatividade de pessoas que usam desse utensilio, mas, foi visualizada 
presença de coliformes totais nas amostras antes da realização da desinfecção, 
confirmando a eficiência de outros estudos diante a metodologia abordada.  
Concluindo assim que todas as esponjas tiveram contaminação bacteriana por 
coliformes totais e que a desinfecção foi eficiente e que tal metodologia deve ser 
incentivada. 
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