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Introdução: A carne moída é um produto versátil, na qual pode participar de 

diversos tipos de pratos, porém é um produto com uma grande manipulação que 

somado com a baixas instruções de higiene torna-se um produto mais perecível e 

vulnerável para crescimento e multiplicação de micro-organismos patogênicos e 

deteriorantes. Tendo em vista que é um produto de grande veiculação e 

propagação o objetivo deste trabalho foi avaliar as condições higiênicas da carne 

moída comercializada em supermercados do município de Teresina, PI. Material 

e Métodos: Foram coletadas 20 amostras de carne moída de supermercados 

escolhidos aleatoriamente dentro da zona urbana de Teresina no período de abril 

a maio de 2016 e em seguidas encaminhada para o Laboratório de Microbiologia 

de Alimentos do Núcleo Estudos, Pesquisas e Processamentos de Alimentos 

(NUEPPA), da Universidade Federal do Piauí (UFPI). No Laboratório foi retirada 

assepticamente uma porção de 25g da amostra de carne moída, para um frasco 

com 225 mL de água peptonada a 0,1%, formando diluição inicial (10-1). Na 

pesquisa de Escherichia coli foi utilizado o método dos tubos múltiplos e para 

cada amostra foram transferidas alíquotas de 1,0 mL das diluições previamente 

preparadas para tubos contendo caldo lauril triptose que posteriormente foram 

incubados em estufa a 37ºC por 48 horas. Os tubos com resultado positivo foram 

repicados com alça de platina para tubos com caldo EC e em seguida incubados 

em banho-maria a 45,5ºC por 24 horas. Deste, os tubos positivos foram 

plaqueados em ágar eosina azul de metileno (EMB) incubado a 37ºC por 24 

horas. Resultados: 75% das amostras estavam contaminadas com Escherichia 

coli Conclusão: A carne moída comercializada em Teresina não está em 

condições de higiene satisfatórias indicando que o consumidor corre risco ao 

consumir produtos com inocuidade duvidosa podendo acarretar surtos 

alimentares e problemas de saúde pública. 


