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Resumo 

Os estabelecimentos de restauração social, IPSS´s, estão associados ao fornecimento de 

um grande número de refeições, pelo que a preocupação com os aspetos de segurança 

alimentar não devem ser ignorados, pelo contrário, devem ter um papel de particular 

importância, pois o público-alvo é um grupo de risco, os idosos. 

Neste contexto é importante a aplicação dos sistemas de auto-controlo baseado nos 7 

princípios do HACCP, caracterizados por uma aplicação metódica e sistemática de 

ciência e tecnologia para o planeamento, controlo e documentação na produção de 

alimentos seguros. O conceito básico destacado pelo HACCP é a prevenção ao longo da 

produção e não o controlo do produto acabado. Mas antes da implementação deste 

sistema a qualquer estabelecimento, é necessário que se cumpram todos os pré-

requisitos. Estes, constituem a base sólida para a aplicação eficaz do sistema, 

controlando os perigos associados à envolvente da unidade de restauração.  

No nosso trabalho prático para avaliar se os sistemas de segurança alimentar 

implementados estavam a ser cumpridos ou não, recorremos ao 6º Princípio do Sistema 

HACCP – a verificação. Esta é caracterizada pela aplicação de métodos, procedimentos, 

testes, recolha de amostras bromatológicas e auditorias para avaliar o cumprimento do 

plano HACCP. A auditoria é o melhor método de verificação, pois é um processo 

sistemático independente com o objetivo de identificar as possíveis falhas, assim como 

da sugestão de ações corretivas tendo em conta a melhoria contínua do sistema. 

O presente trabalho teve como principal objetivo verificar as consequências da nossa 

presença e ação como técnico de segurança alimentar nestas IPSS´s. 

Como tal, recorremos à realização de auditorias (4) com auxílio de uma checklist semi-

quantitativa, aplicação de formação aos manipuladores de alimentos, recolha de 

amostras de alimentos (32), superfícies (72) e mãos de manipuladores (24). 

Como resultados, comprovamos que houve uma evolução acentuada na IPSS 1 da 

auditoria inicial (83,89%) para a final (98%) e na IPSS 2 de (63,4%) para (94,1%), em 

ambas houve progresso, mas mais acetuado na instituição 2. Em termos das não 

conformidades que permaneceram na auditoria final são todas relacionadas com a 

concessão do edifício, em termos de atitudes e comportamentes alteraram-se de forma 

positiva, realçando também assim o efeito positivo da formação. 

Em relação à formação, na primeira avaliação a média foi de 55.95% e na segunda foi 

de 83,85%, verificando-se assim um aumento de conhecimentos no que respeita à 

higiene e segurança alimentar. Neste ponto, as classificações são muito semelhantes. 
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Nestes dois objetivos qualitativos concluímos que a IPSS 1 reúne melhores condições 

em termos de boas práticas de higiene, instalações, qualidade e nível de conhecimentos 

adquiridos ao nível da formação. 

Através das análises a amostras de alimentos observámos a existência de diferenças 

entre as duas instituições, apresentando em termos globais a IPSS 2 menores teores 

microbianos. Refira-se contudo que apenas relativamente à contagem de bolores e 

leveduras os valores eram significativamente diferentes dos apresentados na IPSS1. 

Relativamente ao tipo de refeição, as refeições frias, como saladas, apresentaram maior 

teor microbiano do que as refeições que sofrem algum tratamento térmico, apresentando 

valores significativamente maiores para os mesófilos e enterobacteriaceas relativamente 

aos restantes microrganismos contabilizados. 

Assim sendo, conclui-se também que para avaliarmos um estabelecimento de 

restauração e bebidas devem ser tidos em conta ods resultados relativos ao nível de 

contaminação microbiológica quer de superfícies quer de alimentos, os resultados de 

auditoria e a avaliação do nível de formação.  

É de realçar que a auditoria, como sistema de verificação e de melhoria continua e a 

formação como um dos pré-requisitos mais indispensáveis do sistema HACCP são 

cruciais para a produção de refeições que garantam as cacterísticas de segurança 

alimentar.  

 

Palavras-chave: Segurança Alimentar, HACCP, auditorias, análises microbiológicas às 

superfícies de contacto e alimentos, formação. 
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Abstract 

Social catering establishments, IPSS's, are associated with the provision of a large 

number of meals, so the concern for food safety should not be ignored, but should play a 

particularly important role, since the public - target is a risk group, the elderly. In this 

context, it is important to apply self-control systems based on the 7 principles of 

HACCP, characterized by a methodical and systematic application of science and 

technology for planning, control and documentation in the production of safe food. The 

basic concept highlighted by HACCP is prevention throughout production and not 

control of the finished product. Before the implementation this system to any 

establishment, it is necessary that all prerequisites are met. These provide the solid 

foundation for the effective application of the system, controlling the hazards associated 

with the surroundings of the catering unit. In our practical work to assess whether the 

food safety systems in place were being complied, we turned to the 6th Principle of the 

HACCP System - verification. This is characterized by the application of methods, 

procedures, tests, bromatological sampling and audits to assess compliance with the 

HACCP plan. The audit is the best method of verification, since it is an independent 

systematic process with the objective of identifying possible failures, as well as the 

suggestion of corrective actions taking into account the continuous improvement of the 

system. The main objective of this study was to verify the consequences of our presence 

and action as a food safety technician in these IPSS's. As such, we used audits (4) with 

the help of a semi-quantitative checklist, application of training to food handlers, 

sampling of foods (32), surfaces (72) and handlers (24). As a result, we verified that 

there was a marked evolution in IPSS 1 of the initial audit (83.89%) for the final (98%) 

and IPSS 2 (63.4%) for (94.1%), both progress, but more satisfied in institution 2. In 

terms of the nonconformities that remained in the final audit are all related to the 

concession of the building, in terms of attitudes and behaviors have changed in a 

positive way, thus also highlighting the positive effect of training. Regarding training, in 

the first evaluation the average was 55.95% and in the second, it was 83.85%, thus 

verifying an increase in knowledge regarding hygiene and food safety. At this point, the 

ratings are very similar. In these two qualitative objectives we conclude that IPSS 1 has 

better conditions in terms of good hygiene practices, facilities, quality and level of 

knowledge acquired at the level of training.  

Through the analysis of food samples, we observed the existence of differences between 

the two institutions, presenting in global terms the IPSS 2 lower microbial contents. It 
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should be noted, however, that only in relation to mold and yeast counts were values 

significantly different from those reported in IPSS1. 

Regarding the type of meal, cold meals, such as salads, had a higher microbial content 

than meals that undergo some heat treatment, presenting significantly higher values for 

mesophiles and enterobacteriaceas than the other microorganisms counted. 

Therefore, it is also concluded that in order to evaluate a food and beverage 

establishment, account should be taken of the results of the microbiological 

contamination level of both surfaces and food, the results of the audit and the evaluation 

of the level of training. 

It should be noted that audit as a system of verification and continuous improvement 

and training as one of the most indispensable prerequisites of the HACCP system are 

crucial for the production of meals that guarantee the characteristics of food. 

 

Keywords: Food Safety, HACCP, audits, microbiological analysis of contact surfaces 

and food, training. 
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Capítulo I- Introdução 

A segurança alimentar, segundo o Codex Alimentarius, “é a garantia de que os 

alimentos não causam danos ao consumidor quando preparados ou/e ingeridos de 

acordo com a sua utilização prevista”. 

A alimentação constitui uma preocupação crescente nos consumidores dos países mais 

desenvolvidos, ou seja, naqueles onde a vertente da “food security”, estão asseguradas, 

assumidas como certas (Fernández-Segovia et al., 2014). Neste contexto, a segurança 

alimentar ocupa um lugar de crescente importância para o consumidor cada vez mais 

informado, conhecedor e consciente do que quer e, sobretudo, do que não quer ingerir 

(Psomas & Kafetzopoulos, 2015).  

Com a globalização as doenças de origem alimentar (DOA) também adquiriram uma 

nova dimensão devido ao facto de muitos géneros alimentícios serem produzidos num 

país onde provavelmente não há requisitos de salubridade exigidos e poderem ser 

importados e consumidos noutro (Martins & Germano, 2008). 

Também importante referir que muitas doenças que afetam atualmente a população em 

geral, designadamente, doenças cardiovasculares, osteoporose, diabetes ou ainda alguns 

tipos de cancro, são causadas ou associadas aos alimentos que ingerimos, reduzindo 

substancialmente a confiança dos consumidores em relação à segurança dos alimentos 

(Marques, 2012). 

 De acordo com Domingues, J. (2008), segundo dados do Centre for Disease Control 

and Prevention (CDC), no mundo e por ano, as toxinfeções alimentares afetam 76 

milhões de pessoas, das quais 300 mil são hospitalizadas e 5 mil morrem (CDC,2004). 

Segundo a European Authority for Food Safety (EFSA) na União Europeia, durante o 

ano de 2006, foram registados 5.710 surtos de toxinfeções alimentares (dos quais 13 

foram em Portugal), que afetaram um total de 53.568 pessoas (177 portugueses), 

resultando em 5.525 hospitalizações (69 em Portugal) e 50 mortes (sem existência de 

casos mortais em Portugal).  

A definição de segurança alimentar tem sofrido grande evolução na União Europeia 

particularmente a partir dos anos 2002-2004 após a crise das “Encefalopatia 

espongiforme Bovina – doença das vacas loucas”. Entre várias das medidas que 

ocorreram destaca-se o surgimento de regulamentação europeia a aplicar ao sector 

alimentar de entre a qual destacamos o designado “Pacote de Higiene” que visa 

restabelecer a confiança nos consumidores. Refira-se como tendo particular importância 

o Regulamentos (CE) n.º 178/2002, que estabelece uma base de conceitos e requisitos 
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para a sustentação de todos os regulamentos publicados posteriormente. Definiu 

conceitos chave como género alimentício, operador de uma empresa do sector 

alimentar, análise de risco, responsabilidade, entre outros também importantes. Também 

definiu a criação da European Food Safety Authority (EFSA) cuja responsabilidade foi, 

e ainda é, “fornecer pareceres científicos e apoio técnico e científico à legislação e 

políticas comunitárias em todos os domínios que tenham impacto direto ou indireto na 

segurança dos géneros alimentícios ou dos alimentos para animais”.  

Com a publicação do Regulamento (CE) n.º 852/2004 estabeleceram-se regras gerais 

destinadas aos operadores das empresas do sector alimentar, cantinas escolares, IPSS´s, 

entre outras instituições do ramo alimentar no que refere à higiene dos géneros 

alimentícios conferindo vital importância aos operadores das empresas deste sector. 

Este diploma pressupõe a adoção dos princípios da análise dos perigos e do controlo dos 

pontos críticos. 

Segundo o regulamento (CE) n.º 852/2004, artigo 5.º, é obrigatória a criação, aplicação 

e implementação de processo ou processos baseados nos 7 princípios do HACCP, de 

forma a garantir um elevado nível de proteção do consumidor, no que concerne à 

segurança dos géneros alimentícios, e por sua vez, à do consumidor. 

 Assim, não só pelo carácter de obrigatoriedade legal, a implementação do sistema 

HACCP em qualquer tipo de restauração permite aumentar os padrões de Segurança 

alimentar e incrementar a melhoria contínua dos sistemas de distribuição da 

alimentação. Nomeadamente através de:  

a) Identificação de quaisquer perigos que devam ser evitados, eliminados ou reduzidos 

para níveis aceitáveis; 

b) Identificação dos pontos críticos de controlo na fase ou fases em que o controlo e 

essencial para evitar ou eliminar um risco ou para o reduzir para níveis aceitáveis; 

c) Estabelecimento de limites críticos em pontos críticos de controlo, que separem a 

aceitabilidade da não aceitabilidade com vista à prevenção, eliminação ou redução dos 

riscos identificados; 

d) Estabelecimento e aplicação de processos eficazes de vigilância em pontos críticos de 

controlo; 

e) Estabelecimento de medidas corretivas quando a vigilância indicar que um ponto 

crítico de controlo não se encontra sob controlo; 

f) Estabelecimento de processos, a efetuar regularmente, para verificar que as medidas 

referidas nas alíneas a) a e) funcionam eficazmente; 
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g) Elaboração de documentos e registos adequados à natureza e dimensão das empresas, 

a fim de demonstrar a aplicação eficaz das medidas referidas nas alíneas a) a f). 

O regulamento supracitado, também define os vários requisitos que deverão ser 

cumpridos para uma manipulação segura dos alimentos pelos operadores das empresas 

do sector alimentar, os pré requisitos, a base sólida para um plano HACCP, - eficaz 

como: requisitos de superfícies, equipamentos e utensílios, higiene das instalações e dos 

manipuladores de alimentos, requisitos no acondicionamento e embalagem dos 

alimentos, como tratar termicamente os alimentos, e também muito importante e 

indispensável os requisitos de formação dos manipuladores dos estabelecimentos de 

restauração e bebidas, controlo contra pragas, controlo da água, entre outros também 

importantes. 

Ressalva-se a alínea f) do nº 5 do Regulamento (CE) n.º. 852/2004 ou 6º princípio do 

HACCP, que define o modo de verificação como um aspeto importante para garantir a 

segurança do processo ou processos e a permanecia de uma melhoria continua deste 

sistema de segurança alimentar. Isto porque, uma das maneiras mais frequentes dos 

estabelecimentos de restauração verificarem os seus sistemas HACCP é realizando 

auditorias ao próprio sistema, auditoria interna, e/ou recrutar uma empresa para auditar, 

designando se auditoria externa. Tanto uma como outra para propiciarem um bom 

sistema de verificação são complementadas com dados resultantes de análises de 

amostras de alimentos recolhidas, zaragatoas efetuadas às instalações e superfícies de 

contato (equipamentos, utensílios e mãos de manipuladores de alimentos), entre outras. 

Como tal, o grande desafio da restauração é produzir alimentos com elevada qualidade 

gastronómica e hígio-sanitária, e para tal deve ser garantida a inocuidade e a 

conservação dos produtos alimentares através da implementação do plano HACCP. 

Sendo este um sistema preventivo e proactivo, o cumprimento de todos os pré-

requisitos, conhecimento e a existência de um código de boas praticas de higiene e 

fabrico e a frequência de auditorias como um método de verificação e de melhoria 

continua, são determinantes para a obtenção do objetivo final, que é a - produção de 

alimentos com qualidade e segurança. 
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Capítulo II- Estabelecimentos de Restauração e Bebidas  

De acordo com o Artigo nº116 do Diário da República, 1ª série, de 19 Junho de 2007 

são estabelecimentos de restauração e bebidas, todo aqueles destinados a prestar 

serviços de alimentação e de bebidas, mediante remuneração, no próprio 

estabelecimento ou fora dele. 

O fornecimento de refeições nos vários estabelecimentos de restauração e bebidas tais 

como, cantinas escolares, lares, hospitais, creches e refeitórios em geral, serviços de 

restauração em grandes superfícies comerciais, que engloba centros comerciais ou 

outras superfícies que servem alimentos preparados e confecionados, e a restauração 

hoteleira têm a si associado um risco acrescido, pelo grande número de destinatários, 

simultaneamente, envolvidos e, em muitos casos, por estes se integrarem em grupos 

especialmente vulneráveis, como são as crianças, os idosos ou os doentes internados em 

estabelecimentos hospitalares. 

A restauração e a indústria agro- alimentar atualmente confrontam-se com o aumento 

progressivo da legislação na área da qualidade e segurança alimentar. As exigências e as 

preocupações atuais por parte dos consumidores e organismos oficiais, como é o caso da 

ASAE (Autoridade de Segurança Alimentar e Económica), têm originado uma 

revolução ao nível de procedimentos adotados até hoje (OLIVEIRA, 2003). Refira-se 

que a Autoridade de Segurança Alimentar e Económica (ASAE), apresenta como matriz 

identitária a salvaguarda da segurança alimentar, desde a avaliação e comunicação dos 

riscos na cadeia alimentar até à fiscalização e prevenção do cumprimento da legislação 

reguladora do domínio alimentar. 

Assim, a aposta na qualidade e segurança alimentar terá de ser, obrigatoriamente, a 

principal estratégia a seguir pelos operadores da restauração coletiva, de modo a 

manterem-se no mercado de forma credível, sendo que um dos objetivos fundamentais 

da legislação alimentar em vigor é assegurar um elevado nível de proteção da saúde 

pública, de forma a que o consumidor ao ingerir uma determinada refeição sinta que a 

mesma tem cumprido todos os parâmetros da qualidade e segurança alimentar, e quando 

se fala em instituições em que o público alvo, é um grupo de risco, idosos, os cuidados 

têm de ser acrescidos, pois trata- se de uma facha etária mais vulnerável (OLIVEIRA, 

2003). 
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II.1- Tipos Estabelecimentos de Restauração e Bebidas 

De acordo com Baptista e Linhares (2005) é diferenciada a dita restauração tradicional 

de outros estabelecimentos de restauração atendendo ao tipo de cliente, podendo assim 

identificar-se: 

- Restauração comercial, na qual os estabelecimentos estão abertos a todo tipo de 

clientes, podendo incluir-se as empresas de catering apesar de trabalharem com um 

número pré-fixo de centros e clientes (Baptista e Linhares, 2005). 

- Restauração social ou coletiva, como é o caso das Instituições Particulares de 

Solidariedade Social (IPSS) nas quais os clientes são fixos, tanto em quantidade como 

em frequência, ajustando a sua atividade, tipo de menus e quantidades ao tipo de 

população a que cada estabelecimento se destina (Baptista e Linhares, 2005). 

Segundo Santos, Branco e Saraiva (2014), restauração coletiva “é um termo utilizado 

para classificar uma atividade que integra a preparação, o armazenamento e/ou entrega 

ou serviço de alimentos a um grande número de pessoas”, é neste tipo de restauração 

que se insere as instituições de solidariedade social, em que os utentes são fixos e as 

necessidades nutricionais são ajustadas ao consumidor alvo. 

De referir também que existe outro tipo de restauração, chamada de restauração 

diferida, em que as refeições são elaboradas em cozinhas centrais, podendo dar-se a 

possibilidade de haver desfasamento tanto no espaço como no tempo, total ou parcial, 

do serviço e do consumo, em relação ao momento de confeção (Baptista e Antunes, 

2005).      

 

II.2- Restauração coletiva- Instituições de particularidade de solidariedade social 

A população dita de terceira idade tem aumentado nos últimos anos e a sociedade tem 

desenvolvido soluções variadas para dar resposta a esta nova realidade (INE, 2001). 

Multiplicam-se os lares ou residências para internamento, em alternativa ao domicílio 

familiar; centros de dia que proporcionam as refeições e eventualmente outros cuidados 

a idosos que vivem no seu domicílio mas que tem limitações de mobilidade e, mais 

recentemente, surgiram os serviços de apoio domiciliário. Nos últimos anos fala-se cada 

vez mais nos “centros de noite”, para reduzir o risco da permanência dos idosos isolados 

em casa durante a noite, e como tal as IPSS ganham uma grande importância e 

responsabilidade na sociedade atual, como solução para a maioria da população idosa, 

constituída por várias valências tendo em conta as necessidades existentes (López- 

Nomdedeu, 2001). 
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As Instituições Particulares de Solidariedade Social (IPSS), são organizações sem fins 

lucrativos, criadas por iniciativa de particulares, com o desígnio de dar expressão 

organizada ao dever moral de solidariedade e de justiça, entre as pessoas e desde que 

não sejam geridas pelo estado ou por uma autarquia, para prosseguir, entre outros, os 

seguintes objetivos, mediante a concessão de bens e a prestação de serviços: (i) apoio a 

crianças e jovens; (ii) apoio à família; (iii) apoio à integração social e comunitária; (iv) 

proteção dos cidadãos na velhice e invalidez e em todas as situações de falta ou 

diminuição de meios de subsistência ou de capacidade para o trabalho; (v) promoção e 

proteção da saúde, nomeadamente através da prestação de cuidados de medicina 

preventiva, curativa e de reabilitação; (vi) educação e formação profissional dos 

cidadãos; (vii) resolução dos problemas habitacionais das populações (Freire, 1995). 

 Segundo o artigo 4. º do Estatuto das IPSS, o Estado (concretamente a Segurança 

Social) apoia, coopera e tutela estas instituições no cumprimento da efetivação dos 

direitos sociais, no entanto, esta ligação/colaboração não pode constituir limitação ao 

direito de livre atuação das IPSS, ou seja, não pode colocar em causa a autonomia das 

mesmas. Assim, as IPSS existem para servir os seus beneficiários. 

O serviço de alimentação nas IPSS constitui um elemento relevante pelas repercussões 

que tem na saúde e bem estar dos utentes (Munoz et al., 2006). Em paralelo o sector da 

restauração coletiva conheceu nos últimos anos um crescimento notável. As empresas 

desenvolveram diversos sistemas de produção para a preparação, elaboração e 

distribuição de alimentos (Monteiro, 2000). Dentro desses sistemas destacam-se o 

banho maria que constitui o sistema tradicional de distribuição de refeições que 

pressupõe a manutenção dos alimentos acima de 65ºC até ao consumo (Ponto Crítico), e 

o sistema de manutenção a frio em que se pressupõe a manutenção dos alimentos a 

baixas temperaturas (<4ºC) até à regeneração pré consume (Munoz et al., 2006). 

Embora haja notícias na impressa nacional (Jornal i em 05/08/2011) que se referem ao 

facto das IPSS`s passarem a estar abrangidas pelas regras de higiene e segurança 

alimentar aplicáveis às micro e pequenas empresas, e portanto com maior simplicidade 

e que a ASAE deixa de ter responsabilidade na fiscalização das cozinhas de instituições 

sociais, dado o seu cariz de apoio a pessoas com várias carências e especificidades, tal 

situação não invalida a necessidade de implementação de sistemas eficazes e seguros 

que garantam a saúde pública, dada a grande responsabilidade inerente ao 

funcionamento destas instituições. 
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Desta forma e nos termos da elaboração do presente estudo considera-se que as 

instituições particulares de solidariedade social são equiparadas a estabelecimentos de 

restauração, sendo portanto aplicadas todos os requisitos legais implementados neste 

tipo de estabelecimentos. 

As IPSS alvo do nosso estudo têm como principais objetivos do âmbito da ação social 

do sistema de segurança social: Apoio à família, Proteção dos cidadãos na velhice e 

invalidez e em todas as situações de carência ou redução de meios de subsistência ou de 

capacidade para o trabalho; 

Promoção e proteção da saúde, designadamente através da prestação de cuidados de 

medicina de prevenção, curativa e de reabilitação, Educação e formação profissional 

dos cidadãos, resolução dos problemas habitacionais das populações. Este tipo de 

estabelecimentos serve como um meio fundamental para que toda a população em geral 

tenha as condições mínimas de vida. 

As duas instituições têm três valências sociais, Estrutura residencial para idosos (ERPI), 

Centro de Dia (CD) e Serviço de Apoio Domiciliário (SAD). 

Ambas, têm 40 utentes de ERPI, 30 de SAD e 20 de CD. Servem em média 200 

refeições por dia.  

 

II.3- Ocorrência de doenças de origem alimentar nos Estabelecimentos de 

Restauração e Bebidas 

Apesar de diferentes estudos revelarem que a implementação de planos de HACCP e 

dos sistemas de pré-requisitos melhoram a segurança alimentar das refeições servidas 

(Cenci-Goga et al, 2005; Soriano et al., 2002), ainda continuam a registar-se surtos de 

doenças de origem alimentar (DOA). Estas doenças estão associadas a uma variedade 

de agentes patogénicos, como por exemplo: Salmonella spp., Campylobacter spp., 

Escherichia coli O157:H7, Listeria monocytogenes, Bacillus cereus, Clostridium 

perfringens e Staphylococcus aureus (Lahou et al., 2012), entre outros. 

De acordo com o relatório do Sistema de Alerta Rápido para Alimentos e Alimentos 

para Animais (RASFF), em 2007, os valores observados para os produtos de origem 

animal, demonstraram um aumento significativo do número de notificações de 

Salmonella spp. em produtos à base de peixe, e em carne de aves e seus derivados. 

Nestes produtos também se observou um aumento significativo de Campylobacter e 

registou-se um aumento do número de notificações de Escherichia coli em produtos à 

base de peixe e uma ligeira diminuição de Vibrio sp. e de biotoxinas marinhas nestes 
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produtos. Nos produtos de origem vegetal, registou-se um aumento significativo das 

notificações de bolores em frutos secos (nozes, avelãs, amêndoas e castanhas) e a sua 

diminuição em frutos e vegetais (RASFF, 2007). 

De uma forma geral, de acordo com a última divulgação do RASFF (2011) constatou-se 

que, de 2006 a 2011 as notificações relativas aos microrganismos patogénicos 

continuaram a aumentar. Os dados do relatório anual da EFSA referem que em 2010 os 

casos de DOA causadas por Salmonella spp. diminuíram quase 9%, uma tendência a 

registar-se no sexto ano consecutivo. De 99.020 casos humanos relatados em 2010 

comparativamente a 108.618 em 2009, esta diminuição foi devida ao programa de 

controlo da União Europeia, especialmente para aves poedeiras (EFSA, 2012). O 

aumento nas notificações RASFF para Salmonella spp. não é devido a produtos de 

origem animal, como carne, peixe e leite, mas com maior destaque para os frutos e 

legumes.  

Em Portugal, em 2010 foram confirmados 205 casos de salmonelose (EFSA, 2012). 

Listeria monocytogenes foi notificada em peixes (61 vezes) e em queijos de vários tipos 

e origens (23 vezes). Vários produtos de carne também foram notificados por estarem 

contaminados com Listeria spp., como o patê da Bélgica e presunto e salame da Itália 

(RASFF, 2011). Escherichia coli tem sido frequentemente notificada em moluscos 

bivalves vivos (RASFF, 2011). Bacillus cereus foi relatado em alimentos secos, como 

massas e arroz (12 vezes) e foi notificado em várias ervas secas e especiarias (RASFF, 

2011). 

O relatório da EFSA refere que na UE em 2008, ocorreram 5.335 surtos de intoxicação 

origem alimentar com 45.622 casos humanos, 6.230 hospitalizações e 32 mortes (EFSA, 

2010). Em 2009, ocorreram 5.550 surtos de DOA na UE, com 48.964 casos humanos e 

4.356 hospitalizações e 46 mortes (EFSA, 2009), enquanto que no ano de 2010, foram 

relatados 5.262 surtos na UE que afetaram 43.000 pessoas e causaram 25 mortes. No 

entanto, estes números podem ser mais elevados, porque nem todos os casos são 

notificados e as suas origens exatas raramente são determinadas, contudo, os 

estabelecimentos de restauração estão entre os locais de origem mais referidos (Bolton 

et al. 2008; EFSA, 2012).  

De acordo com Novais et al. (2004), os refeitórios foram os locais com maior ocorrência 

de surtos de toxinfeções alimentares registados, entre 1997 a 1999, em Lisboa. Nestes 

estabelecimentos são produzidos um elevado número de refeições compostas por 

diferentes matérias-primas, o que leva ao aumento do risco de contaminações cruzadas, 
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além de que as refeições podem ser efetuadas com antecedência, permitindo que o 

espaço de tempo que decorre entre a preparação e o consumo favoreça a multiplicação 

microbiana.  

Em Portugal, nos anos de 1999 e 2000 (Tabela 1) foram notificados respetivamente 

2.924 e 2.224 casos de DOA, sendo a brucelose responsável por 23% destes casos nos 

dois anos, e a salmonelose por 21% e 20% dos casos, respetivamente em cada ano 

(WHO, 2005). 

Os dados da Tabela 1 indicam que o maior número de surtos e casos notificados no ano 

de 1999 ocorreram em restaurantes e hotéis, embora no ano de 2000 tenha ocorrido um 

decréscimo bastante acentuado. Em 1999, verificou-se ainda um grande número de 

surtos e casos em locais classificados como “desconhecidos”; o que vai de encontro ao 

facto de que o número de DOA relatadas muitas vezes não reflete verdadeiramente o 

número de toxinfeções alimentares, pois não existiam notificações obrigatórias dos 

surtos até ao ano de 2000. Em 2004 verificamos um aumento do número de casos em 

domicílios. Em Portugal os dados relativos a 2005 são escassos com apenas 3 surtos 

relatados. Em 2008, Portugal registou 35 surtos, envolvendo 457 pessoas com 272 

hospitalizações (EFSA, 2010).  

Tabela 1- Distribuição dos surtos de acordo com o local de contaminação do alimento em Portugal 

1999-2000 (Adaptado de WHO Surveillance Programme for Control of Foodborne Infections and 

Intoxications in Europe, 8th Report 1999-2000) e 2004-2005 (FAO/WHO 

Tipo de Estabelecimento 1999 2000 2004 2005 

Cantinas 2 1 1 1 

Estabelecimentos de transformação alimentar 2 1 2 - 

Hospitais - 1 - - 

Domicílio 2 3 9 1 

Restaurantes/Hotéis 11 2 5 - 

Escolas 4 - - - 

Outros locais - 1 2 1 

Desconhecidos 21 8 - - 

Total 42 17 19 3 

 

 

De acordo com Veiga et al. (2009), nos dados da EFSA para o ano de 2006, quase 

metade dos surtos (46,4%) resultaram do consumo de refeições preparadas em casa. 

Seguiram-se-lhes as refeições consumidas em restaurantes, cafés, bares (19,8%), em 

locais desconhecidos (12,0%), outros (take away/fast food, transportes, catering 

temporário) (7,3%), escolas e creches (6,2%), hospitais e centros de saúde (4,3%), 

instituições residenciais (2,3%), cantinas e cafetarias dos locais de trabalho (1,7%).  



 

  
21 

Veiga et al (2009) no mesmo estudo refere que em 44,8% dos casos, o alimento 

responsável pelos surtos não foi relatado. Dos surtos relatados, Salmonella spp. foi 

implicado em ovos e subprodutos, e consumo de frango ou produtos de carne de frango, 

queijo e produtos de pastelaria. As maiorias das causas dos surtos implicados por E. coli 

em alimentos são desconhecidas, porém de acordo com o que é relatado estão 

envolvidos leite e laticínios, carne de vaca e água. 

Existem diversos fatores que propiciam as DOA, mas as mãos dos manipuladores 

surgem como um dos principais veículos de contaminação dos géneros alimentícios, 

contribuindo com 26% no número de surtos de DOA, por isso é que é extremamente 

importante incidir sobre a formação contínua e diversificada, para que os manipuladores 

estejam bem informados, não só para a atividade profissional mas também para uma boa 

aprendizagem pessoal (Andrade e Brabes, 2003). 

O impacto dos serviços de restauração na saúde dos consumidores é determinante, 

especialmente quando a população alvo é mais vulnerável como é o caso de escolas, 

lares e hospitais (Garayoa et al., 2017). Nestes estabelecimentos, a ocorrência de surtos 

é elevada, devido à preparação diária de grandes quantidades de refeições com 

diferentes alimentos o que leva ao aumento do risco de contaminações cruzadas, para 

além de que, as refeições podem apresentar um período elevado de tempo entre a 

confeção e o consumo, favorecendo a multiplicação microbiana (Novais, 2004). 

De acordo com o estudo elaborado por INSA (Instituto Nacional de Saúde Dr. Ricardo 

Jorge) e pelo relatório EFSA 2015, em Portugal, ocorreram 20 surtos (8 com forte 

evidência e 12 com fraca), que resultaram em 421 casos em humanos, 96 hospitalizados 

e nenhuma morte. Do número total de surtos, o agente causal foi identificado em 10 

casos: 4 Toxina botulínica tipo B, 1 Clostridium perfringens, 1 Salmonella enteritidis, 1 

Listeria monocytogenes serogrupo IVb, 1 E. coli verotoxigénica não-O157, 1 

Enterotoxina estafilocócica tipo A e 1 Shigella sonnei. Neste ano, 75% dos casos 

ocorreram em locais públicos (instituições residenciais, cantinas/bares escolares, 

hospitais, restaurantes, lares de idosos, etc.), e 25% em casa. Tal como no ano de 2014, 

dos 25 surtos avaliados, 18 (72%) envolveram mais de um agregado familiar, e 7 (28%) 

foram domésticos (Viegas et al., 2015). 

Como é possível observar na Tabela 2 o número de surtos teve uma tendência crescente 

no ano de 2015 comparativamente aos anos de 2009 a 2014. É importante considerar 

que entre o ano de 2009 a 2013 os principais alimentos responsáveis por um maior 

número de toxinfeções alimentares foram as refeições mistas (63%), produtos de 
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pastelaria (15,4%) e outros não identificados (12,3%). A principal origem dos 65 casos 

suspeitos de surtos ocorreu em casa (21%), com 165 hospitalizações (Viegas, 2014;  

Viegas et al., 2015). 

Tabela 2- Número de surtos registados em Portugal entre 2009 e 2015. Adaptado de Viegas et al. 

2015; Viegas et al. 2016. 

É visível que as casas particulares são um local crucial de doenças transmitidas por 

alimentos (Carbas et al., 2013). Estas estão diretamente relacionadas com 

comportamentos inadequados dos consumidores, como: práticas de descongelação 

incorretas, reaquecimento de alimentos cozinhados e falta de conhecimento sobre a 

higiene correta das mãos, temperaturas adequadas de refrigeração e contaminação 

cruzada que podem permitir a proliferação de microrganismos. É necessário educar os 

consumidores sobre as boas práticas de higiene e fabrico e da segurança na manipulação 

de alimentos de modo a diminuir a ocorrência de doenças de origem alimentar (Jevšnik 

et al., 2008).  

Para a implementação de sistemas de autocontrolo e dos processos baseados nos 

princípios HACCP ser bem-sucedida é necessário a plena cooperação e o empenho dos 

manipuladores e de todos os integrantes das empresas do setor alimentar. Neste sentido, 

a formação dos manipuladores e a aplicação dos conhecimentos adquiridos é 

fundamental para garantir a segurança dos produtos fornecidos para o consumo (Jevšnik 

et al., 2008).  

 

 

 

 

 

 

 

 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 TOTAL 

Surtos 11 4 8 7 10 13 20 73 

Casos 251 56 101 135 183 589 421 1736 

Hospitalizados 90 0 1 1 17 56 96 261 

Óbitos 1 0 0 0 0 0 0 1 
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Capítulo III- Doenças de Origem Alimentar  

As DOA continuam a ser responsáveis por elevados níveis de morbilidade e mortalidade 

na população em geral, especialmente nos grupos de risco que incluem crianças, idosos 

e imunodeprimidos. A fim de reduzir a incidência e as consequências económicas das 

doenças de origem alimentar, a organização mundial de saúde (OMS) através do- 

(Department of Food Safety, Zoonoses and Foodborne Diseases) tem ajudado os 

Estados-Membros a estabelecer e reforçar os programas para garantir a segurança 

alimentar, desde a produção até ao consumo final (WHO, 2009). 

As Instituições Particulares de Solidariedade Social, sendo destinadas essencialmente a 

crianças e idosos assumem uma responsabilidade adicional na promoção da saúde 

pública. De um modo geral, as crianças e os idosos são considerados grupos de risco 

devido respetivamente à imaturidade e enfraquecimento dos sistemas naturais de defesa 

do sistema imunológico do organismo. No caso dos idosos, em particular, este risco é 

potenciado em muitos casos, por fatores como a solidão, problemas físicos, financeiros, 

alimentação deficiente e aumento do consumo de medicamentos. 

De acordo com a definição do Center for Disease Control (CDC), nos Estados Unidos, 

é considerada um surto doença transmitida por alimentos, um incidente onde duas ou 

mais pessoas apresentem os mesmos sintomas de doença, após terem ingerido um 

mesmo alimento, e as análises epidemiológicas apontem o alimento em causa como a 

origem da doença. No entanto, há situações, de acordo com a gravidade, como é o caso 

da ocorrência de botulismo ou envenenamento químico, onde um único caso pode ser 

suficiente para ser considerado surto de doença alimentar (Baptista e Antunes, 2005). 

A OMS estima que o conhecimento oficial das doenças de origem alimentar seja de 

10% em relação ao total da sua ocorrência (Soares, 2007).  

As caracteristicas hígio-sanitária de um alimento dependem do controlo dos perigos 

biológicos, químicos e físicos, que podem contaminar os alimentos em várias etapas da 

cadeia alimentar, iniciando-se na produção até ao consumo (Robbs, 2002; Rosa e 

Carvalho, 2004). De acordo com WHO/FAO, 2003, perigo é um “agente biológico, 

químico ou físico presente no alimento com potencial para causar efeitos adversos à 

saúde”.  

Os perigos químicos, são os mais temidos pelos consumidores, os físicos os mais 

vulgarmente identificados e os biológico os mais sérios do ponto de vista da saúde 

pública. 
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O perigo químico ocorre quando um alimento é contaminado por substâncias químicas 

seja qual for a fase de produção: produção ou armazenamento das matérias-primas, 

preparação ou confeção dos alimentos, entre outras fases, exemplos desses perigos são 

resíduos de medicamentos, aditivos alimentares, poluentes e alguns antibióticos. No 

caso particular dos ERB, este perigo surge muitas vezes associado a resíduos de 

detergentes e desinfetantes, utilizados na lavagem e desinfeção de produtos 

hortofruticolas como de vários utensílios e equipamentos. 

Existem também perigos químicos presentes naturalmente nos alimentos, de que é 

exemplo a existência de de micotoxinas em cogumelos, entre outros (Vaz et al., 2003). 

O perigo físico ocorre quando um objeto estranho a um alimento se incorpora 

acidentalmente, e pode causar danos para o consumidor. Estes incluem uma grande 

variedade de materiais ou objetos estranhos, como o vidro, madeira, pedras, plástico, 

cabelos, pedaços de embalagens, jóias, restos de esfregões, entre outros (Carrelhas, 

2008), que podem resultar de matérias-primas contaminadas e/ou procedimentos 

inadequados (Vaz et al., 2003). 

De entre os três tipos de perigos para a segurança alimentar, o biológico é aquele que 

representa maior risco nos alimentos, sendo por consequências o mais frequente 

causador de doença no consumidor. É nesta categoria que se incluem as bactérias, 

fungos, vírus, parasitas patogénicos e toxinas microbianas. A maioria destes organismos 

está frequentemente associada à manipulação dos alimentos por parte dos operadores e 

aos produtos crús contaminados utilizados como matéria-prima. Deste modo, muitos 

destes microrganismos ocorrem naturalmente no ambiente onde os alimentos são 

processados. Sendo a maior parte destruída por processamentos térmicos. Muitos podem 

ser controlados por práticas adequadas de armazenamento e manipulação, boas práticas 

de higiene e fabrico, controlo adequado do binómio tempo e temperatura de confeção 

(Baptista e Linhares, 2005). 

Estima-se que cerca de 90% das doenças transmitidas por alimentos são provocadas por 

microrganismos. Estes podem encontrar-se em quase todos os alimentos, mas a sua 

ocorrência resulta, na maioria dos casos, da utilização de práticas de higiene e fabrico 

inadequadas nas últimas etapas da confeção ou distribuição dos alimentos. 

Historicamente e segundo Satin (1999), as doenças alimentares mais frequentes eram 

divididas em três categorias: as infeções alimentares, as intoxicações alimentares e as 

toxinfecções alimentares. 
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Dizia-se estar perante infeções alimentares, quando havia ingestão de géneros 

alimentícios que continham microrganismos patogénicos em quantidade suficiente para 

colonizar e multiplicarem-se no aparelho gastrointestinal, provocando sintomas e 

consequências típicas desses organismos na vítima. As infeções alimentares surgiam 

segundo (Satin, 1999), como a forma mais frequente de doença alimentar, tendo como 

exemplos mais típicos a gastroenterites por Salmonella, Shigella e Campylobacter. 

Por outro lado, as intoxicações alimentares resultavam da ingestão directa de toxinas ou 

venenos, ou seja, a doença seria causada pelo consumo de alimentos contaminados por 

produto tóxico resultante do crescimento bacteriano (Breda, 1998). Estas toxinas seriam 

produtos resultantes do metabolismo bacteriano e seriam desenvolvidos nos alimentos 

muito antes destes serem consumidos. A intoxicação estafilocócica e o botulismo são os 

exemplos mais conhecidos de intoxicação alimentar (Satin, 1999). 

Por último, as toxinfecções alimentares resultariam da combinação das duas 

características anteriores. Neste caso, os alimentos ingeridos para além de já possuírem 

uma quantidade suficiente de microrganismos para provocar infecção no aparelho 

digestivo da vítima, este após instalada a infecção, produziriam toxinas no próprio 

aparelho digestivo, provocando os sintomas típicos da doença. Esta categoria 

apresentarse-ia como uma das formas mais graves de doença por origem alimentar pois 

não se refere apenas à ingestão única da toxina mas uma produção contínua de toxinas 

pela bactéria infecciosa. Nas toxinfecções podemos evidenciar como microrganismos 

típicos, a Clostridium perfringens, a Escherichia coli e a Vibrio cholerae (Satin, 1999). 

As doenças causadas por ingestão de alimentos contaminados por microrganismos 

patogénicos e/ou pelas suas toxinas, continuam contudo a ser um grave problema de 

saúde pública a nível mundial, com elevados custos humanos e económicos, tanto para 

o estado como para o setor privado, especialmente para as indústrias alimentares 

(Baptista e Linhares, 2005; Martins, 2001). 

Para um perigo ser avaliado com um grau de risco significativo, a sua ocorrência deve 

ser razoavelmente provável e as consequências devem ser relativamente graves 

(Baptista e Linhares, 2005). Por grau de risco, entende-se a probabilidade de ocorrência 

multiplicada pela severidade das consequências. O consumidor em geral pode 

considerar que os alimentos seguros correspondem a um risco igual a zero, porém um 

produtor de alimentos deve considerar que há um risco aceitável, pois um risco nulo é 

impraticável dada a quantidade de produtos disponíveis, a complexidade da cadeia de 
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produção e os comportamentos e natureza humana (Ana et al., 2009; Forsythe, 2002; 

Jouve et al., 1998). 

De acordo com o National Advisory Committeeon Microbiological Criteria for Foods 

(NACMCF), os microrganismos responsáveis por DOA podem classificar-se segundo o 

seu perigo e grau difusão (Veiga, 2009). 

Na Tabela 3 apresenta-se a classificação de alguns microrganismos de acordo com o 

respetivo grau de risco, ou seja a capacidade de provocar danos à saúde do consumidor. 

Tabela 3- Classificação dos microrganismos de acordo com o seu risco (Adaptado de ASAE, 2017) 

 

III.1-Factores que contribuem para as Doenças de Origem Alimentar 

A presença de perigos nos alimentos decorre de vários factores: desde novos métodos 

de produção animal e vegetal, com recurso a produtos cujos resíduos podem ser 

perigosos nos alimentos, até novas tendências e novos hábitos de consumo, de alguma 

forma impulsionados pela globalização de forma a produzir em maior quantidade e com 

os mesmos recursos. As alterações nos hábitos de consumo incluem desde a alteração de 

estilos de cozinha, ao recurso a alimentos pré-cozinhados ou prontos a cozinhar, ao 

consumo de refeições em unidades de restauração (Bernardo, 2006), o aumento do 

consumo de carne e de aves, o aumento do intervalo entre a preparação e o consumo dos 

alimentos, o aumento do consumo de alimentos preparados fora de casa e o aumento das 

alterações dos perfis demográficos, a população está cada vez mais envelhecida, logo 

mais susceptível aos agentes nos alimentos. Refira-se contudo que existe uma maior 

comunicação de surtos, devido à maior consciencialização de todos os intervenientes 

(WHO/FAO, 2003). 

Motarjemi et al. (1996) descreveu outros fatores que contribuem para a incidência de 

DOA, nomeadamente a alteração dos padrões alimentares; o aparecimento de 

microrganismos patogénicos emergentes; o número de microrganismos patogénicos que 

Risco severo Risco moderado / Alta difusão 
Risco moderado / Baixa 

Difusão 

Clostridium botulinum (A, B, E, F) Listeria monocytogenes Bacillus cereus 

Shigella disenteriae Salmonella spp. Campylobacter jejuni 

Salmonella typhi, Shigella spp. Clostridium perfrigens 

Salmonella paratyphi A, B E. coli enteropatogénica (EEC) Staphylococcus aureus 

Brucella abortus Streptococcus pyogenes Vibrio cholerae non-01 

Brucella suis Rotavirus Yersinia enterocolitica 

Vibrio cholerae 01 Virus Norwalk Giardia lamblia 

Taenia solium Entamoebea histolytica Taenia saginata 

Trichinella spiralis Diphyllobothrium latum Trichinella spiralis 

 Ascaris lumbricoides Diphyllobothrium latum 

 Cryptosporidium parvum  
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se tornaram resistentes aos antibióticos; o aumento do número de indivíduos 

considerados suscetíveis e a quantidade de trabalhadores não qualificados (Martins e 

Germano, 2008). A população alvo é de particular importância referindo Jevšniket al. 

(2008), que os maiores grupos de risco são os idosos, as grávidas, os indivíduos 

imunodeprimidos e as crianças, nestes, as consequências podem ter um impacto maior. 

Numa conferência internacional que teve lugar em Budapeste (EU-RAIN, 2005) e que 

reuniu cientistas, chefes de cozinha e representantes de consumidores e das agências de 

segurança alimentar para discutirem o tema da segurança alimentar na restauração, 

foram realçados vários factores que contribuem para a ocorrência de toxinfecções 

alimentares em unidades de restauração, designadamente: matérias-primas 

contaminadas; manipulações inadequadas que originam contaminações cruzadas; 

armazenagem a temperaturas inadequadas; práticas de descongelação incorretas; 

tratamento térmico insuficiente; higiene pessoal inadequada; manipuladores de 

alimentos infectados; higiene das instalações, equipamentos e utensílios inadequada; 

utilização de panos da loiça e esponjas em diversas funções; alimentos preparados com 

muita antecedência e distribuição demorada (Bolton e Maunsell, 2004; EFSA, 2010). 

Segundo dados epidemiológicos que têm vindo a ser repetidamente identificados, nos 

serviços de preparação e confecção de alimentos, determinados factores de risco 

contribuintes para as doenças de origem alimentar, relacionados com comportamentos e 

práticas, tais como temperaturas de armazenamento impróprias, confecção inadequada 

(como cozimento insuficiente de ovos em natureza), equipamentos contaminados, 

alimentos de origem insegura e higiene pessoal inadequada (EFSA, 2009).  

Na Tabela 4 descrevem-se os fatores que contribuíram para contaminação dos alimentos 

em Portugal nos anos de 1999 e 2000. No ano de 1999 o fator com maior contribuição 

para a contaminação dos alimentos com 38,89% foi a confeção inadequada, em segundo 

lugar o pessoal infetado com 27,78%, e com 11,1% os alimentos obtidos de fontes não 

seguras. Os restantes fatores obtiveram percentagens de 5,56%. 

No ano 2000, foram apurados menos de metade do número de surtos de origem 

alimentar. A refrigeração inadequada foi indicada como o fator com maior destaque 

para a contaminação de alimentos (42,86%), seguindo-se a confeção inadequada e a 

preparação com antecedência, ambas com a mesma percentagem (28,57%). Não foi 

registado nenhum caso, em relação ao pessoal infetado e aos alimentos obtidos de fontes 

não seguras, ao contrário do ano anterior. No ano de 2008, entre os fatores de origem 

dos 5.335 surtos de origem alimentar, encontram-se a manipulação inadequada, o 
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tratamento térmico inadequado, o uso de ingredientes contaminados, a aplicação 

incorreta do binômio tempo-temperatura e os manipuladores infetados (EFSA, 2010). 

 

Tabela 4- Fatores que contribuem para contaminação de alimentos (Adaptado de WHO 

Surveillance Programme for Control of Foodborne Infections and Intoxications in Europe 8th 

Report, 1999-2000) 

Origem da Toxinfeção Alimentar 

 

1999 2000 

Nº Surtos % Nº Surtos % 

Pessoal infectado 5 27,78 0 0 

Uso de ingredientes contaminados 1 5,56 0 0 

Alimentos obtidos de fontes não seguras 2 11,11 0 0 

Confeção inadequada 7 38,89 2 28,57 

Arrefecimento inadequado 1 5,56 0 0 

Refrigeração inadequada 1 5,56 3 42,86 

Preparação com antecedência  1 5,56 2 28,57 

Total 18 100 7 100 

 

De acordo com Jacob (1989) a maior parte da contaminação dos alimentos ocorre por 

via direta através do consumo de alimentos confecionados contaminados por mãos 

insuficientemente higienizadas. De 40 a 50% das pessoas saudáveis que transportam 

S.aureus nas fossas nasais, garganta e/ou pele, especialmente em feridas e queimaduras. 

Dentro das medidas de controlo existentes, podemos destacar: controlo da recepção de 

matérias-primas, boas regras de acondicionamento, descartonagem, correta confeção de 

alimentos, boas práticas de fabrico e higiene, controlo de temperaturas na confeção e 

distribuição e nos equipamentos de frio, de forma a evitar a prevenir a contaminação e 

multiplicação de microrganismos deteriorativos e patogénicos (Jianu et al., 2012). 

No caso particular da restauração coletiva, operacionalizada pelas instituições sociais, 

segundo Bernardo (2006), esta surge como um elemento do final da cadeia alimentar 

que faz a ponte para o consumidor final e, de certo modo, substitui-o na sua tarefa de 

preparar, confecionar e conservar os alimentos. Assim, o consumidor final está muito 

dependente da confiança nos métodos e nos cuidados que foram utilizados no 

processamento dos alimentos imediatamente antes de estes chegarem ao seu prato. Se é 

imprescindível a exigência de garantias de segurança a montante da cadeia alimentar, a 

restauração coletiva de cariz social torna-se uma etapa crucial do processo já que nesta 

fase poder-se-ão comprometer todos os bons resultados obtidos anteriormente. Só a 

eficácia e os cuidados aplicados nesta fase permitem manter e garantir a segurança a 

jusante, permitindo o sucesso em toda a cadeia alimentar a montante e cumprindo o 

objetivo da segurança para o consumidor final (Monteiro, 2002) 
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III.2-Consequências das Doenças de Origem Alimentar 

As doenças de origem alimentar têm consequências diretas na saúde humana, que se 

manifestam de várias formas, desde o desconforto ou incapacidade temporária, sendo a 

diarreia o sintoma mais frequente, até à ocorrência de insuficiências renais e hepática, 

disfunções no sistema nervoso e mesmo morte (WHO/FAO, 2003). A estas 

consequências podem juntar-se outras como as perdas económicas, o desperdício de 

matérias-primas alimentares e os efeitos negativos nas transações comerciais, com 

consequências económicas importantes e efeitos nefastos na confiança do consumidor 

(WHO/FAO, 2003). As doenças alimentares afetam de modo mais grave certos grupos 

da população como crianças, grávidas, idosos, utentes em instituições de saúde e 

pessoas com outras doenças concomitantes ou imunodeprimidas (WHO/FAO, 2003). 

Prevê-se que mais de um terço da população de países desenvolvidos seja afetada em 

cada ano por doenças de origem alimentar (WHO/FAO, 2003). Nos Estados Unidos da 

América foi estimado que as doenças com origem alimentar serão responsáveis por 76 

milhões de casos, 325.000 hospitalizações e 5.000 mortes em cada ano. Relativamente à 

Europa, em 2006, os Estados-Membro, reportaram 5.710 surtos de doenças de origem 

alimentar, afetando um total de 53.568 pessoas, que resultaram em 5.525 

hospitalizações e 50 mortes. Três outros países europeus, não Estados-Membro, 

reportaram ainda mais 97 surtos envolvendo 1.461 pessoas, sendo as causas a exposição 

a água, bebidas e alimentos contaminados em ambiente doméstico, restaurantes, mas 

também em viagens. Em 2007, por sua vez reportaram-se 5.609 surtos de origem 

alimentar, o que representam um ligeiro decréscimo de 2,2% em relação a 2006. Apenas 

36,1% dos surtos notificados foram classificados como investigados. Dos surtos 

investigados 39.727 pessoas foram afetadas, resultando em 3.291 hospitalizações e 

causando 19 mortes. França e Espanha comunicaram a maioria (73,0%) dos surtos 

investigados na União Europeia. Houve uma grande variação entre os Estados Membros 

no número e nas proporções de surtos investigados, o que pode reflectir diferenças na 

sensibilidade e na eficiência dos sistemas nacionais de investigação e notificação de 54 

surtos. O agente causal foi identificado em 74,4% dos surtos de origem alimentar 

relatados pelos Estados Membros. Aproximadamente dois terços dos surtos investigados 

afetaram mais de um agregado familiar, e um terço foram surtos domésticos Os 

alimentos mais comuns foram os ovos, responsáveis por 14,6% dos surtos, seguido, a 

distância considerável, do pescado e dos produtos de pescado (EFSA, 2009). 
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Relativamente a Portugal, em 2006 foram reportados, oficialmente, 13 surtos com 

origem alimentar (EFSA, 2009), tendo sido 10 considerados surtos gerais, isto é, 

afetando membros de mais de um agregado familiar, e 3 surtos domésticos, em que 

foram afetados membros de apenas um agregado familiar. Do total de 177 pessoas que 

evidenciaram sinais de doença, resultaram 54 hospitalizações, não tendo sido registado 

55 nenhum caso fatal. Os alimentos implicados nos surtos foram identificados e 

confirmados laboratorialmente como sendo destacados na maioria dos casos alimentos 

de origem animal, crus ou cozinhados (peixe cozinhado ou em salada, presunto, carne 

cozinhada) e algumas sobremesas. Os surtos que não aconteceram em ambiente 

doméstico, ocorreram em cantinas ou instituições de solidariedade (idosos e jovens), em 

hospital e hotel, entre outros locais. Os principais fatores envolvidos nas ocorrências 

incluem deficiências a nível da preparação e da manipulação dos alimentos, bem como 

deficiências a nível da refrigeração e do reaquecimento dos mesmos (EFSA, 2009). 
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Capítulo IV- Métodos de Verificação e Validação de Qualidade e Segurança 

Alimentar 

De nada servirá analisar as necessidades nutricionais de um grupo de idosos, fixar as 

porções e propor planos de dietas equilibradas se não for possível garantir a segurança 

alimentar (ESB-UCP, 2006). Esta reflexão é uma realidade que tem levado ao 

desenvolvimento de diretrizes que protegem o consumidor e a numerosos programas de 

intervenção sanitária que adquirem uma dimensão especial em grupos vulneráveis – 

como é o caso dos idosos nas IPSS´s. As instalações e materiais disponíveis atualmente 

para a alimentação coletiva permitem assegurar uma manipulação segura dos alimentos, 

uma vez que os materiais de fabrico, lisos, não absorventes, não tóxicos e de fácil de 

higienização, desenho e versatilidade favorecem a utilização, limpeza e desinfeção, 

simplificação das tarefas, rentabilidade de tempo e energia (Teixeira et al., 2004).  

Mas, mesmo assim, as toxinfecções alimentares persistem em percentagens demasiado 

elevadas e a sua avaliação epidemiológica indica como causa principal, o fator humano 

(Sun and Ockerman, 2005).  

Esta situação evidencia a necessidade de exigir e potenciar a profissionalização, 

formação e consciencialização dos manipuladores de alimentos e dos órgãos de direção 

destas instituições e reforçar as ações e programas de educação sanitárias, boas práticas 

de higiene e fabrico, cumprimento adequado dos pré requisites, auditorias sistemáticas 

para a permanência de uma melhoria contínua e a implementação consciente do Sistema 

preventivo, o HACCP.  

Em paralelo e de acordo com a legislação vigente os Estabelecimentos de restauração 

coletiva deverão consciencializar-se da sua responsabilidade sobre os serviços que 

oferecem. Procurando que as instalações, trabalhadores e a aplicação de programas de 

supervisão dos pontos críticos de controlo, garantam a máxima segurança sanitária 

(Regulamento (CE) nº 852/ 2004). Com o grupo de risco representado pela população 

idosa, a garantia da segurança alimentar é particularmente importante devido à 

diminuição da imune competência com consequente aumento da suscetibilidade às 

infeções e diminuição da secreção gástrica, que pode contribuir para maior propensão 

para infeções microbianas. Também é característico o aumento da severidade das 

infeções e recuperações mais lentas, à menor tolerância para situações agudas que 

podem comprometer o estado nutricional e o risco elevado de infeção de um grande nº 

de indivíduos de uma só vez (Candela e Fernandez, 2004). Os idosos mais fragilizados 

podem sofrer gravemente ou mesmo morrer com título de microrganismos que não 



 

  
32 

afetariam ou produziriam apenas ligeiros sintomas na população entre os 20 e 50 anos 

de idade. Um conjunto de condições a humidade, temperatura e presença de nutrientes 

determinam que alguns alimentos estejam naturalmente protegidos da multiplicação de 

microrganismos. Referimo-nos a alimentos secos, salgados, doces ou acidificados e 

hortofrutícolas em geral. Podem no entanto constituir fonte de contaminação para outros 

alimentos (Potter and Hotchkiss, 1998). Os produtos enlatados, pasteurizados ou 

esterilizados se consumidos imediatamente após a abertura raramente são responsáveis 

por intoxicações alimentares. Por outro lado carne de reses, aves, peixe e ovos são 

alimentos ricos em nutrientes, ricos em água e com condições de pH adequado à 

multiplicação de bactérias. Estes alimentos devem ser manipulados com cuidado 

redobrado, nomeadamente evitar uma preparação antecipada, garantir o armazenamento 

sob condições adequadas de temperatura, assegurar uma confeção eficaz (acima dos 

75ºC), prevenir as contaminações cruzada, evitar contaminação por manipuladores 

infetados e evitar a reutilização de sobras. Independentemente da natureza das 

atividades que desenvolvem, todos aqueles que intervêm numa cadeia alimentar são 

responsáveis por assegurar a segurança e qualidade dos produtos alimentares nas fases 

em que intervêm. 

Por isso, os sistemas de segurança alimentar devem ser desenhados de forma a controlar 

o processo de produção e apoiar-se em princípios e conceitos preventivos. Assim, com 

este tipo de sistemas, pretende-se aplicar medidas que garantam um controlo eficaz, 

através da identificação de pontos ou etapas onde se pode controlar os perigos para 

evitar danos para a saúde dos consumidores (BAPTISTA et al, 2003). 

 

IV.1- Análise de Perigos e Pontos Críticos de Controlo 

Os estabelecimentos de restauração têm sido frequentemente associados a surtos de 

toxinfeções alimentares. As causas que contribuem para a ocorrência das mesmas, neste 

tipo de estabelecimento, são, segundo a ASAE (2012): 

1. Utilização de ingredientes contaminados em refeições preparadas incorretamente; 

2. Tratamento térmico defeituoso ou arrefecimento inadequado dos alimentos; 

3. Preparação das refeições com uma antecedência excessiva; 

4. Emprego incorreto de restos de comida; 

5. Contaminação por pessoas infetadas 

6. Transferência (contaminação cruzada) a partir de alimentos crus ou de superfícies ou 

equipamentos contaminados. 
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A grande preocupação acerca da segurança dos alimentos tornou evidente a necessidade 

de controlar a qualidade dos mesmos. Surge então, o Sistema HACCP, como o método, 

preventivo e proactivo, baseando-se na identificação e avaliação de perigos relacionados 

com a segurança alimentar que podem ocorrer ao longo da cadeia alimentar. Este é o 

método internacionalmente reconhecido como sendo o mais eficaz e cuja metodologia é 

obrigatória aplicar, desde 1 de Janeiro de 2006, através do Regulamento (CE) 

nº852/2004, em todas as fases da produção, manipulação, transformação e distribuição 

de géneros alimentícios, com exceção para a produção primária. 

O sistema HACCP ou a utilização dos seus princípios, assume-se como uma importante 

ferramenta na proteção alimentar, consistindo num método preventivo, que identifica os 

perigos específicos e as medidas preventivas para o seu controlo em todas as etapas de 

produção e ao longo de toda a cadeia alimentar, desde a produção primária até ao 

consumidor final, devendo a sua implementação orientar-se pela evidência científica de 

riscos para a saúde pública (Codex Alimentarius, 2003). 

Refira-se contudo que a sua aplicação nem sempre é exequível a nível da produção 

primária, sendo recomendado contudo a sua aplicação dentro daquilo que se considere 

possível. 

 A implementação de um sistema HACCP permite aumentar a confiança do 

consumidor, para além de facilitar o cumprimento de exigências legais e permitir o uso 

mais eficiente de recursos na resposta imediata a questões relacionadas com a 

inocuidade dos alimentos. Contudo, este sistema não deve ser meramente entendido 

como um facilitador do cumprimento dos requisitos legais, mas sim como uma 

ferramenta de gestão de segurança alimentar à disposição das empresas com um 

conjunto de benefícios associados (Baptista e Antunes, 2005). 

Os estabelecimentos de restauração e bebidas devem possuir requisitos como: higiene 

pessoal e saúde dos manipuladores de alimentos; higiene das instalações e 

equipamentos; controlo da qualidade da água, pragas e resíduos; manutenção da cadeia 

de frio; selecção e avaliação de fornecedores; formação; rastreabilidade e rotulagem 

(Carrelhas, 2008). Os pré-requisitos controlam os perigos relacionados com o meio 

envolvente ao processo de produção de alimentos, enquanto que por outro lado, o 

sistema HACCP controla os perigos diretamente ligados ao processo (ASAE, 2017). 

Uma ferramenta útil para verificar se o sistema está a funcionar corretamente é a 

utilização de procedimentos de amostragem adequados para todas as matérias-primas, 
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produtos intermediários e finais, bem como nos programas de monitorização do 

ambiente de processamento (Valero et al., 2017).   

Para a implementação de um sistema HACCP, de acordo com o Codex Alimentarius e o 

Regulamento (CE) n.º 852/2004, este segue uma metodologia baseada em 7 princípios 

(Codex, 2003; Gonçalves, 2009; Rodrigues, 2012):  

Princípio 1 - Análise de Perigos; 

• Avaliação de perigos de acordo com a sua possível severidade e probabilidade de 

ocorrência. 

• Identificação de perigos a serem controlados e respetivas medidas de controlo 

necessárias para os eliminar ou reduzir. 

Princípio 2 - Identificação dos pontos críticos de controlo (PCC (s)); 

• Aplicação da árvore de decisão para verificar se um ponto de controlo constitui um 

PCC. 

Princípio 3 - Estabelecimento de limite (s) crítico (s) (LC); 

• Para cada ponto crítico é necessário estabelecer um ou mais limites críticos, que vão 

diferenciar a aceitabilidade da não aceitabilidade do produto.  

Princípio 4 - Estabelecimento de um sistema de monitorização para controlo dos PCC 

(s); 

• Deve ser estabelecido um procedimento para detetar se os PCC apresentam desvios 

dos LC estabelecidos. 

Princípio 5 - Estabelecimento de ações corretivas quando se verifica que um PCC (s) 

não está sob controlo; 

• As acções corretivas são implementadas para o caso de existir um limite crítico 

ultrapassado.  

• Deve ser mencionado o responsável e a frequência da acção.  

Princípio 6 - Estabelecimento de procedimentos de verificação para assegurar que o 

HACCP funciona eficazmente; 

• A verificação de procedimentos permite determinar a eficácia do plano HACCP e 

certificar que os perigos significativos estão a ser controlados. 

• As principais atividades de verificação são a as auditorias ao plano HACCP, testes 

microbiológicos ao produto e validação dos limites críticos estabelecidos.  

Princípio 7 - Estabelecimento de documentação para todos os procedimentos e registos. 

• Os registos permitem comprovar perante os clientes ou autoridades, a execução do 

plano HACCP. 
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É igualmente importante garantir um sistema documentado que descreve as atividades 

relacionadas com as boas práticas de higiene para alcançar uma gestão eficaz da 

segurança alimentar, uma vez que, práticas incorretas de preparação de alimentos, 

incluindo o uso de temperaturas inadequadas durante preparação e conservação, 

contaminação cruzada entre alimentos crús e cozinhados e falta de higiene dos 

manipuladores (lavagem inadequada das mãos) são problemas recorrentes no setor da 

restauração que podem contribuir para DOA (Garayoa et al., 2017).  

Sabe-se que, a implementação deste sistema em pequenas e médias empresas de 

restauração é um processo bastante difícil, devido à variedade de pratos preparados, 

recursos humanos limitados, a maioria dos trabalhadores não qualificados, ausência de 

requisitos legais e, muitas das vezes instalações inadequadas, entre outros fatores 

(Garayoa et al., 2011). Djekic et al. (2016) analisaram os efeitos da implementação do 

HACCP na higiene do processo em estabecimentos alimentares e obtiveram uma 

redução na higiene de pelo menos 0,7 log (ufc/cm
2
) nas superfícies de contacto com 

alimentos e de 1 log (ufc/cm
2
) em equipamentos de refrigeração. 

A principal vantagem deste sistema é que, enquanto os sistemas tradicionais se baseiam 

na inspeção, o HACCP baseia-se na prevenção, tornando-se um eficiente complemento 

desses e de outros sistemas da qualidade. O HACCP utiliza processos de identificação e 

de intervenção, de avaliação e de verificação, o que o torna perfeitamente integrável 

num sistema da qualidade (Chambel et al, 2002). 

Muitos dos procedimentos utilizados no processamento alimentar envolvem diversas 

fases desde a produção ou aquisição de matérias-primas até ao produto final. Ao longo 

de todo este processo, podem, eventualmente, ocorrer diferentes falhas que se 

repercutirão mais tarde no produto final, podendo ter consequências desastrosas e 

colocar em risco a saúde dos consumidores.  

Uma vez que este tipo de análises tem como função a identificação de todas as áreas 

sensíveis, suscetíveis de contribuir para uma situação de perigo, aquando o consumo, 

obriga a que haja um estudo pormenorizado de toda a cadeia de produção. Assim, esta 

exigência leva a um conhecimento profundo dos processos e à introdução de eventuais 

modificações, permitindo um melhoramento dos mesmos (Chambel et al, 2002) 

Em 2002, ChambeL et al, referem que o carácter preventivo e proativo do sistema 

conduz a inúmeras vantagens face aos tradicionais sistemas de controlo de qualidade, 

uma vez que constitui uma base sólida sobre a qual assentam programas de higiene dos 

alimentos ao longo de todo o processo e centrando a sua atuação nos PCC deste. Desta 
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forma, a implementação do sistema HACCP permite diminuir o número de ensaios a 

efetuar, facilitando o controlo dos perigos e, caso necessário, permite atuar rapidamente 

com os meios técnicos adequados, evitando quebras, produtos não-conformes, perdas de 

produto, reclamações, prejuízo da imagem e risco para os consumidores. Na verdade, os 

registos e toda a documentação associada ao sistema, perante qualquer acidente 

alimentar, evidenciam que se fizeram todos os esforços e se tomaram todas as 

precauções e diligências necessárias para prevenir problemas onde o objetivo é produzir 

um produto seguro (Chambel et al, 2002). 

Para além da confiança assumida pelo consumidor, o HACCP permite melhorar a 

relação entre a organização e os organismos competentes de inspeção, proporcionando 

um clima de maior confiança (Chambel et al, 2002). 

Segundo os mesmos autores, o HACCP pode não ter sempre como resultado medidas de 

controlo que vão eliminar por completo todos os problemas de segurança, mas 

disponibiliza informação que pode ser utilizada para determinar qual a melhor forma de 

controlar os perigos que subsistem. Essa informação gerida corretamente permite 

minimizar ao máximo esses perigos. A implementação de um sistema HACCP permite 

aumentar a confiança do consumidor, para além de facilitar o cumprimento de 

exigências legais e permitir o uso mais eficiente de recursos na resposta imediata a 

questões relacionadas com a inocuidade dos alimentos. Contudo, este sistema não deve 

ser meramente entendido como um facilitador do cumprimento dos requisitos legais, 

mas sim como uma ferramenta de gestão de segurança alimentar à disposição das 

empresas com um conjunto de benefícios associados (Baptista e Antunes, 2005). Não 

sendo um sistema estático, permite modificações, caso surjam inovações na conceção 

do equipamento, procedimentos de processamento ou desenvolvimentos tecnológicos 

(Codex Alimentarius). 

Para que o sistema HACCP funcione é necessário um compromisso com a gestão e 

responsabilização das tarefas. Assim sendo, a segurança dos produtos alimentares passa 

pelo controlo de três diferentes fases:  

- Inibir ou reduzir a contaminação microbiana; 

- Evitar o desenvolvimento de microrganismos patogénicos; 

- Eliminar os microrganismos patogénicos e destruir as suas toxinas. 

Baseando-se no sistema HACCP nos ERB, existem alguns pontos críticos determinantes 

nos quais devem ser estabelecidos limites críticos que devem ser monitorizados, e 

estabelecidas as respetivas ações corretivas: 
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- Arrefecimento: os alimentos confecionados devem ser arrefecidos o mais rapidamente 

possível. Na falta de equipamento próprio, estes devem ser armazenados em pequenas 

porções, no período máximo de 90 minutos após a confeção (Martins, 2001). Os 

equipamentos de arrefecimento ou congelação deverão ser capazes de reduzir a 

temperatura no centro térmico (interior) dos alimentos para temperaturas ≤ 10 ºC, dentro 

de 2h e 30m, quanto menos tempo os alimentos estiverem dentro da zona de perigo 

(5.ºC> Zona de Perigo <65.ºC), menor será a possibilidade de proliferação de bactérias 

como Salmonella spp. e S. aureus, e neste a produção da toxina. Em todos os PCCs 

onde as temperaturas são monitorizadas, dever-se-ão ter cuidados especiais, de modo a 

garantir que o termómetro esteja limpo e desinfetado, de amostra para amostra (Bolton e 

Maunsell, 2004). 

- Armazenamento em Refrigeração: existe uma prática comum em muitos ERB que é o 

armazenamento das sobras, sendo que constitui um dos perigos importantes de ser 

controlado o tempo de espera, até ser armazenado em refrigeração e o tempo em que 

ficará a espera até ser consumido. 

A refrigeração pressupõe a utilização de temperaturas entre -1 e 5ºC. Estas temperaturas 

reduzem a atividade metabólica, aumentando o tempo de geração, porém nem todos os 

microrganismos são igualmente afetados pela refrigeração (Carrelhas, 2008).  

Os limites acima referidos de temperatura são importantes, pois bactérias como L. 

monocytogenes e Y. entercolitica podem estar presentes numa reduzida percentagem 

nos frigoríficos dos restaurantes onde poderão desenvolver-se (Bolton e Maunsell, 

2004). 

Os alimentos devem ser armazenados em respetivas câmaras frigoríficas, mas caso 

exista apenas uma câmara devem ser tidos cuidados na sua organização. Os alimentos 

devem ser colocados pela seguinte ordem: alimentos confecionados na prateleira 

superior; carnes e peixes crus nas prateleiras intermédias; vegetais nas prateleiras 

inferiores ou nas gavetas apropriadas, e os produtos na fase de descongelação na parte 

inferior (Baptista e Linhares, 2005). 

- Descongelação: a congelação associa os efeitos da diminuição da temperatura aos da 

redução da aw. Este método impede o desenvolvimento microbiano, mas não elimina os 

microrganismos, apesar de poder reduzir o seu número, devido aos danos provocados 

nas células pela formação de cristais de gelo (Martins, 2001). Um produto congelado 

pode conter patogénicos e aquando da sua descongelação, deve ser considerado como 

uma fonte potencial de microrganismos. Por isso, os alimentos congelados devem ser 
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descongelados em equipamentos de frio, ou se necessário, utilizando o programa de 

descongelação, em equipamentos micro-ondas mas nunca à temperatura ambiente 

(Bolton e Mausell, 2004; Martins, 2001). 

Os produtos em processo de descongelação dentro dos frigoríficos devem estar 

adequadamente embalados e colocados nas prateleiras inferiores, de forma a não 

contaminarem por cima de outros produtos (o que poderia provocar contaminações 

cruzadas) (Carrilhas, 2008). 

Um dos problemas relacionados com o processo de descongelação é o hábito de muitos 

manipuladores de alimentos utilizarem a descongelação a temperatura ambiente (25 ºC), 

por suporem que é correto. Porém, a esta gama de temperatura, as bactérias patogénicas 

como S. aureus, estão em condições favoráveis para o seu desenvolvimento, 

multiplicação e produção de toxinas. S. aureus desenvolve-se num intervalo de 

temperaturas de 7 e 46 ºC,e com temperatura ótima de desenvolvimento entre 35ºC e 37 

ºC e a sua enterotoxina produz-se geralmente entre os 10ºC e os 45 ºC, sendo muito 

resistente ao calor. É necessário ter o cuidado de garantir que o centro dos alimentos se 

encontre totalmente descongelado, para que, nas operações de confeções seguintes 

receba o aquecimento adequado à destruição de patogénicos perigosos. Os alimentos 

que sofrem descongelação devem ser confecionados/consumidos no período máximo de 

24 horas (Carrelhas, 2008). 

- Confeção: é um método utilizado para garantir a segurança dos alimentos, pois com o 

calor ocorre à desnaturação das macromoléculas, o que leva a morte celular. A literatura 

científica sugere que os alimentos devem ser confecionados de modo a que se atinja 

pelo menos 70 ºC a 75 ºC durante 2 minutos no seu centro térmico, condições que são 

suficientes para que sejam eliminadas bactérias como Salmonella spp., Campylobacter, 

L. monocytogenes e Y. enterocolitica. De acordo com o manual da Hygirest (2004), a 

carne grelhada deve atingir uma temperatura interna de 75 ºC, mas quando servida, a 

temperatura do centro do alimento é de aproximadamente 60 ºC.  

Contudo, as combinações do binómio tempo-temperatura utilizadas deverão ser 

corretamente aplicadas para garantir a destruição das bactérias patogénicas e os 

alimentos prontos a comer deverão ser consumidos num período máximo de 30 minutos 

após confeção, a não ser que sejam mantidos a temperaturas superiores a 63ºC em 

Banho-Maria (Bolton e Maunsell, 2004; Martins, 2001).  

Após a confeção do produto, toda a manipulação deve ser reduzida ao mínimo possível, 

para evitar uma contaminação posterior dos produtos confecionados. 
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- Manter a Quente: é uma medida temporária pelo que deve ser aplicada no menor 

período de tempo possível. Os alimentos devem ser colocados no banho-maria ou em 

outro equipamento que permita manter a quente, nunca sobre a bancada a temperatura 

ambiente, a temperatura deve situar-se nos 63ºC ou superior. O incumprimento destes 

limites térmicos irá facilitar o desenvolvimento e produção de toxinas de bactérias como 

S. aureus, C. perfringens e B. cereus (Altekruse et al., 1996; Bolton e Maunsell, 2004). 

O controlo das operações acima referidas para a produção de alimentos seguros e 

adequados ao consumo humano é efetuado mediante a formulação de requisitos 

relativos às matérias-primas, à composição, ao processamento, à distribuição e à 

utilização por parte dos consumidores, a serem atendidos durante o fabrico e 

manipulação dos produtos alimentícios específicos; o planeamento, a implementação, a 

monitorização e a revisão da eficácia dos sistemas de controlo. A aplicação de medidas 

preventivas que garantam a segurança e a adequação dos alimentos, numa etapa 

apropriada da operação mediante o controlo dos perigos, esta monitorização leva à 

redução do risco de que os alimentos não sejam seguros (CAC, 2003). 

Para que a implementação desta metodologia seja bem sucedida é crucial a 

disponibilidade, envolvimento e empenho de toda a equipa que faz parte do processo, 

desde os operacionais, os técnicos até à direção, só assim é possível ter um Sistema de 

segurança eficaz e funcional. 

IV.2- Pré- requisitos 

Antes da implementação do sistema HACCP a qualquer estabelecimento, é necessário 

que se cumpram todos os pré-requisitos. Os pré-requisitos constituem a base para a 

aplicação efetiva do HACCP e devem ser definidos previamente à implementação do 

próprio sistema (Bolton e Maunsell, 2004).  

Estes englobam os procedimentos e as boas práticas adequadas ao sector de atividade, 

através de pré-requisitos apropriados, de acordo com o Regulamento (CE) n.º 852/2004 

do Parlamento Europeu e do Conselho, de 29 de Abril de 2004, que permite iniciar o 

controlo de certos perigos e ações incorretas, permitindo deste modo criar uma base 

eficiente para o desenvolvimento e implementação do sistema HACCP. Em geral, os 

pré-requisitos controlam os perigos associados à envolvente da unidade de restauração 

(localização e estruturas, pessoal, instalações e equipamentos), sendo o objetivo do 

plano HACCP controlar os perigos associados diretamente às etapas e aos processos que 

dizem respeito aos alimentos (armazenagem, preparação, confeção, distribuição) 

(Bolton & Maunsell, 2004). 
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No Regulamento (CE) n.º852/2004 estão definidos os pré-requisitos de um Sistema 

HACCP, a higiene dos géneros alimentícios, instalações e equipamentos, controlo de 

fornecedores, manipulação adequada dos géneros alimentícios, controlo de pragas e 

resíduos, limpeza e desinfeção de equipamentos e superfícies, controlo da água, 

manutenção da cadeia de frio, a limpeza e higiene dos espaços em volta, a manutenção, 

layout e equipamento, instalações e estrutura, serviços, armazenamento, distribuição e 

transporte, gestão de resíduos e separação física de atividades para prevenir potenciais 

contaminações de alimentos, saúde e higiene pessoal e formação (Bolton, D., Maunsell, 

B. (2004), Guidelines for food safety control in European restaurants. The Food Safety 

Departmant, Teagasc, The National Food Centre, Ashtown Dublin, Republic of Ireland) 

Na Tabela 5 abaixo descrita, evidenciamos os pré-requisitos, como o exemplo de 

documentos e registos necessários para uma boa implementação e funcionamento de um 

Sistema de segurança alimentar. 

Tabela 5- Enumeração dos pré requisitos (Regulamento (CE) n.º852/2004) 

Pré-requisitos Exemplo (s) de documento (s) 

 

Exemplo (s) de Registo (s) 

 

Boas Práticas de Higiene Código de Boas Práticas do sector NA 

Boas Práticas de Fabrico Código de Boas Práticas do sector NA 

Layout das instalações 
Planta com marcação do circuito sujo 

e limpo 
NA 

Higiene das Instalações Plano de Higiene 
Registo das higienizações: 

data, hora, local, responsável 

Controlo de Pragas 
Plano de Controlo de Pragas 

(Contrato com emprese especializada 

Boletins das visitas dos 

técnicos: data, tarefas 

efetuadas) 

Controlo da qualidade da 

água 

Contrato com a empresa fornecedora 

de água 

Boletins da análise e 

qualidade da água 

Controlo e manutenção dos 

equipamentos 

Plano de calibração e manutenção de 

equipamentos 

Registo da avaria, da 

reparação e do responsável 

Controlo e manutenção das 

instalações 
Plano de manutenção das instalações 

Registo da manutenção 

realizada, em que espaço e do 

responsável 

Tratamento de resíduos e 

subprodutos 

Plano de tratamento de resíduos e 

subprodutos (Contrato com a empresa 

especializada) 

Guia de entrega de resíduos à 

empresa (óleos alimentares) 

Matérias-primas adequadas e 

seguras 

Fichas técnicas dos produtos 

Certificado da existência do plano 

HACCP dos fornecedores 

Registo do controlo da 

receção das matérias-primas 

Saúde dos Manipuladores Plano da Medicina no Trabalho 
Fichas de aptidão dos 

manipuladores 

Formação 
Plano de Formação 

Certificados de aptidão profissional 

Registo das formações 

internas: Data, tema, 

formador, formandos 

Auditorias internas Plano das auditorias internas Relatório da auditoria interna 
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IV.2.1-Formação dos manipuladores de alimentos 

A formação profissional tem sido uma área de preocupação ao longo dos tempos. À 

medida que as necessidades sociais e, por sua vez, organizacionais, se vão sentindo, a 

formação vai sendo ajustada a essas carências. Vários autores defendem que associadas 

à formação profissional estão veiculadas outras áreas científicas que auxiliam o sucesso 

da formação contínua, como é o caso da educação e formação de adultos e 

aprendizagem ao longo da vida. São várias as teorias defendidas por diversos autores e 

especialistas na área que argumentam que a formação deve ser entendida como uma 

medida estratégica e uma mais-valia, não só para os funcionários das organizações mas, 

também, para o aumento e contributo do Capital Humano das próprias instituições.  

A formação profissional é uma experiência de aprendizagem planeada com o intuito de 

que ocorram mudanças positivas de conhecimentos, atitudes e competências, 

importantes para o desempenho dos manipuladores. Todos os trabalhadores devem ser 

convenientemente formados antes de iniciar o trabalho e adequadamente 

supervisionados durante o mesmo. O responsável de cada instituição deve implementar 

Programas de Formação que colmatem adequadamente as necessidades de formação 

para os trabalhadores, os quais deverão ser revistos regularmente e atualizados, se 

necessário. 

Devem existir registos de todas as formações ministradas, os quais devem incluir no 

mínimo: nome do formando e confirmação de presença, data e duração da formação, 

título e conteúdo da formação e nome do formador (plano de sessão). As formações 

devem incidir sobre os seguintes temas: Guia de Boas Práticas de Higiene e Segurança 

Alimentar (2009).76-85 

 - Noções gerais de Higiene e Segurança Alimentar 

- Perigos biológicos, químicos e físicos 

- Higiene pessoal 

-Higienização das instalações, equipamentos e utensílios 

-Controlo de operações (controlo de temperaturas, inspeção na receção) 

-Pré-requisitos  

-Sistema HACCP 

A necessidade de formação dos manipuladores de alimentos é uma parte essencial do 

conceito HACCP, sendo um dos pré requisitos do mesmo, reconhecida pela legislação 

da UE e por organizações internacionais como a OMS (CAC/RCP, 2003). O 

Regulamento (CE) nº 852/2004 refere que os responsáveis devem receber formação 
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adequada na aplicação dos princípios HACCP e que todos os requisitos da legislação 

nacional relacionados com programas de formação de pessoas que trabalhem em 

determinados setores alimentares devem ser respeitados. A realização das formações 

pode ser efetuada de diferentes modos, como por exemplo, formações internas das 

empresas, campanhas de informação provenientes de organizações profissionais ou das 

autoridades competentes, guias de boas práticas, entre outras. 

De acordo com o Manual de formação sobre higiene dos alimentos e o sistema HACCP 

criado pela FAO em 2002, são necessários para uma eficaz capacitação dos 

manipuladores, o conhecimento do código internacional recomendado de práticas, 

princípios gerais de higiene dos alimentos e do HACCP. Este manual realça que para 

que a formação decorra de forma mais eficaz, a forma de comunicação oral para ser 

mais convincente deve ser reforçada com observações claras e práticas, com o objetivo 

de obter respeito e credibilidade dos formandos para que estes obtenham uma visão 

profunda de todos os aspetos da formação. Deve ser utilizada uma linguagem clara e 

evitar o uso de termos técnicos e detalhes desnecessários, utilizando razões e 

argumentos familiares aos formandos e interagindo de forma a perceber se existem 

lacunas dos assuntos abordados, com a realização de questões e esclarecimento de 

dúvidas. A desvantagem de uma formação apenas expositiva deve-se ao facto dos 

formandos serem “bombardeados” com inúmeras informações que podem originar 

saturação e passividade, sendo por isso importante que a formação contenha uma parte 

prática, em que se possível se mude o local da formação, por exemplo expor um caso 

prático na cozinha, para que os formandos percebam como devem agir perante uma 

determinada situação. 

Os programas de formação devem focar um tema específico, selecionando os 

participantes e estimulando todas as possíveis conexões com os outros momentos do 

método de formação. É necessário possuir uma confrontação operativa de forma a 

avaliar as dificuldades encontradas ou, pelo contrário, sublinhar os pontos fortes do 

processo do sistema HACCP e o seu impacto na organização. De forma a definir um 

adequado programa de formação, é necessário ter em atenção os seguintes fatores: a 

natureza dos alimentos, em particular as características que o tornam apto para o 

desenvolvimento de microrganismos patogénicos e esporulados; as formas como os 

alimentos são manipulados e embalados, incluindo a probabilidade de contaminação; a 

extensão e natureza do processamento desde a preparação até ao consumidor final; as 
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condições nas quais os alimentos podem ser armazenados e a extensão do tempo 

esperado antes da destruição dos microrganismos (CAC/RCP, 2003; Hygirest, 2004). 

Os manipuladores de alimentos devem ser supervisionados, e devem ter uma formação 

contínua com instruções sobre a importância da higiene pessoal e da lavagem das mãos, 

pois são as principais causas para as toxinfeções alimentares. Deve haver uma avaliação 

contínua de conhecimento e prática dos manipuladores de alimentos (O’ Sullivan et al., 

2004). 

De acordo com Clayton et al. (2002) as formações quando ministradas adequadamente 

podem: diminuir a ocorrência de lesões, acidentes e erros, melhorar a qualidade dos 

produtos e/ou serviços prestados, enaltecer a produtividade, aumentar os níveis de 

cumprimento dos requisitos de higiene e segurança alimentar e facilitar a 

implementação de novas técnicas ou procedimentos de forma a produzir com qualidade 

e segurança. 

Todas as atividades de formação devem ser planeadas anualmente e devem estar 

devidamente documentadas, através de registos e certificados emitidos pelas entidades 

formadoras ou formadores internos. Este registo é um dos pré requisitos do HACCP, 

sendo dos mais importantes e necessários para uma melhoria continua (AHRESP,2006). 

À medida que os novos procedimentos são implementados e novos equipamentos são 

adquiridos, surge a necessidade de aplicar formações On Job dado que fornece um 

melhor ambiente de aprendizagem e de transferência de informação, sendo um tipo de 

formação mais prática e objetiva, em relação ao método expositivo, que é mais teórico e 

vago (Velada, 2007). 

Egan et al. (2007) verificaram que os níveis de formação apesar de modestos 

demonstraram ser bem-sucedidos para as mudanças de comportamentos dos 

trabalhadores nos serviços de alimentação. Para ser eficaz, esta prática baseia-se na 

mudança de comportamentos e hábitos e no cumprimento de metas disponíveis para os 

manipuladores de alimentos que dependem fortemente da informação existente. Esta 

formação é baseada na suposição de que um número elevado de informações irá levar à 

mudança de comportamento desejada, com base nos conhecimentos, atitudes e práticas. 

Mitchell et al. (2007) refere que para que ocorra uma mudança notória do 

comportamento por parte dos manipuladores, as formações devem ser integradas numa 

perspetiva global e dedicando maior atenção a fatores como as influências pessoais, 

sociais e ambientais. Algumas das razões apontadas para a falta de impacto das 

formações, principalmente nas microempresas é o nível de escolaridade baixo dos 

http://www.aresp.pt/
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funcionários, a rotatividade de pessoal e o nível elevado de colaboradores sazonais 

juntamente com a falta de motivação devido aos salários baixos (Burch e Sawyer, 1991; 

Çakıro e Uçar, 2008; Rennie, 1994; Travis, 1986;). 

As formações devem abordar todas as fases de processamento e distribuição de 

refeições, desde a receção, até ao consumo do cliente (Dharod et al., 2009; Gibson, et 

al., 2002), de forma a garantir que os manipuladores de alimentos possuam consciência 

de todos os procedimentos necessários para manter a segurança e a qualidade dos 

alimentos.  

Atuais estudos realizados na Roménia, Inglaterra, Irlanda, Portugal, Eslovénia e Turquia 

mostraram que o nível de conhecimentos, atitudes e práticas dos manipuladores de 

alimentos devem ser melhorados (Baș et al., 2006; Bolton et al., 2008; Gomes-Neves et 

al., 2007; Jevšnik, et al., 2008; Jianu e Chis¸ 2012; Tokuç et al., 2009; Walker et al., 

2003).  

No estudo efetuado por Chapman et al. (2010) os centros para controlo e prevenção de 

DOA sugerem a criação de novos métodos e mensagens destinadas a aumentar a 

segurança alimentar e a redução das más práticas de fabrico. Os folhetos informativos 

sobre segurança alimentar são uma ferramenta de comunicação utilizada para atrair os 

manipuladores de alimentos e obrigar a mudança de comportamento, o importante é 

apelar à consciencialização, e alertar que é o fator humano, o maior perigo para a 

alimentação. 

Em conclusão, assume-se que uma correta educação aliada a uma boa formação podem 

assegurar que os manipuladores adquiram consciência e conhecimentos necessários para 

cumprir as exigências das boas práticas de higiene e fabrico, de forma assim evitar as 

contaminações (Baș, 2006; Clayton et al. 2002; Seaman e Eves, 2008). 

 

IV.3- Auditoria 

São vários os operadores de empresas do sector alimentar que detêm estabelecimentos 

de restauração e bebidas. Desde 2006, são obrigados por lei (DL 113/2006) a criar, 

aplicar e manter um processo ou processos permanentes (s) baseados nos princípios do 

HACCP.  

A realização de auditorias a esses estabelecimentos permite cumprir com o 6º Princípio 

do HACCP que dita o estabelecimento de processos, a efetuar regularmente, para 

verificar se as medidas estabelecidas no 1º ao 5º Princípios do HACCP funcionam 

eficazmente (Reg. CE 852/2004). Com o objetivo final de garantir a inocuidade dos 
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alimentos e o cumprimento dos requisitos legais vigentes através da identificação de não 

conformidades reais ou potenciais e sugestão de ações corretivas para uma melhoria 

continuado processo ou processos. 

É evidente que a abrangência da auditoria no seu sentido lato não fica por aqui, podendo 

esta ser aplicada a uma ampla gama de âmbitos. Na Norma Portuguesa EN ISO 

19011/2003 (IPQ, 2003) é referido que “Auditoria é o processo sistemático, 

independente e documentado para obter evidências de auditoria e respetiva avaliação 

objetiva com vista a determinar em que medida os critérios da auditoria são satisfeitos.” 

Os princípios relacionados com a auditoria são a independência e a abordagem baseada 

em evidências. O respeito por estes princípios torna-a num utensílio eficaz e fiável de 

apoio à gestão do estabelecimento de restauração, ao fornecer informações sobre as 

quais uma empresa pode agir para melhorar o seu desempenho. A adoção destes 

princípios é um pré-requisito para que nas mesmas condições se cheguem às mesmas 

conclusões. Com este mesmo objetivo os auditores também devem seguir os princípios 

de base como a conduta ética, a exposição imparcial e o devido cuidado profissional 

(NP EN ISO 19011, 2003). 

Para que as auditorias sejam eficazes numa melhoria contínua dos processos das 

empresas do sector alimentar, é necessário planear e gerir adequadamente um programa 

de auditorias que deve contemplar: objetivos, extensão do programa, responsabilidades, 

recursos e procedimentos relativos, implementação, registos, monitorização e revisão do 

programa (NP EN ISO 19011, 2003). 

A auditoria no sentido lato permite assim ter uma visão independente e objetiva sobre a 

eficácia do sistema, permitindo identificar as áreas do sistema a desenvolver e melhorar. 

Permite reforçar, de forma contínua, os conhecimentos sobre gestão da segurança 

alimentar, eliminando mecanismos de controlo antiquados e verificando a 

implementação dos ajustamentos necessários (Mortimor & Wallace, 2001).  

Por outro lado, a auditoria a estabelecimentos de restauração por norma tem como 

critérios a legislação e os normativos em vigor (por exemplo Regulamento (CE) n.º 

178/2002; o Regulamento (CE) n.º 852/2004; o Regulamento (CE) n.º 1441/2007 (EC, 

2007a); o Decreto-Lei n.º 28/84; a Portaria n.º 1135/95; Recommended international 

code of practice general principles of food hygiene (CAC,2003), os códigos de boas 

práticas dosector, bem como possíveis requisitos contratuais relevantes para a segurança 

alimentar como por exemplo: a NP EN ISO 22000:2005 (IPQ, 2005b). Contribuindo 

assim para uma franca melhoria contínua dos processos, através da constatação de 
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evidências objetivas de não conformidades aos requisitos exigidos, não obstante do 

principal objetivo da auditoria ser a prevenção da não conformidade. 

As auditorias podem ser divididas em dois grandes grupos: as internas e as externas. 

Segundo a NP EN ISO 19011/2003 “As auditorias internas, por vezes denominadas 

auditorias de primeira parte, são conduzidas por ou em nome da própria organização 

para efeitos da revisão pela gestão e outras razões internas, podendo constituir o 

suporte para auto declaração de conformidade. Em muitos casos, especialmente em 

organizações mais pequenas, a independência pode ser demonstrada pela ausência de 

responsabilidade pela atividade auditada”. 

Uma auditoria interna permite que as organizações se preparem para as auditorias de 

certificação ou param as auditorias solicitadas pelos clientes. Deste modo, permitem 

que as organizações monitorizem o seu desempenho e definam ações que promovam a 

confiança na organização e nos produtos e serviços que fornecem aos seus clientes. 

Tendo os seguintes benefícios-chave: 

Avaliar a conformidade das políticas e procedimentos implementados; 

Monitorizar o desempenho da organização tendo em conta as características 

específicas da organização e nos diversos locais; 

Identificar ações que promovam a melhoria contínua (Bureau Veritas, 2009). 

A auditoria interna também é importantíssima para o cumprimento do 6º Princípio do 

Sistema HACCP, pois neste princípio estabelece-se procedimentos de verificação 

para confirmar o cumprimento e a eficácia do Sistema HACCP. A auditoria interna e 

a recolha de amostras para análise microbiológica são procedimentos que permitem 

essa verificação do perfeito funcionamento do sistema. 

Segundo a NP EN ISO 19011/2003”As auditorias externas compreendem as que 

geralmente se denominam por auditorias de segunda e terceira partes. As auditorias 

de segunda parte são realizadas pelas partes com interesse na organização, tais como 

clientes, diretamente ou em seu nome. As auditorias de terceira parte são realizadas 

por organizações auditoras externas independentes, tais como as que fazem registo 

ou certificação de conformidade com os requisitos da ISO 9001, ISO 14001 e ISO 

22000”. 

É importante referir que para que as não-conformidades sejam alvo de ações corretivas 

é necessário existir um registo que documente as conclusões da auditoria, o designado 

“Relatório de Auditoria”. 
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Este é muito importante na relação estabelecida entre as duas partes, pois reflete o grau 

de cumprimento dos requisitos a auditar, por norma escalonando a prioridade/gravidade 

das não conformidades em maior ou menor ou até em oportunidade de melhoria. 

Sendo que por norma consideram-se não conformidades maiores aquelas que 

evidenciem uma rutura com o sistema de segurança alimentar da empresa ou o 

incumprimento de um requisito legal que cause impacto na segurança sanitária do 

alimento. 

Consideram-se não conformidades menores aquelas que refletem um lapso único, um 

caso isolado, contra um requisito estabelecido e que não cause impacto contra o sistema 

de gestão de segurança alimentar nem comprometa a segurança sanitária do alimento. 

Por oportunidade de melhoria consideram-se aspetos que carecem de melhoria que 

podem incluir: i) boas práticas de higiene ou fabrico que podem beneficiar outros 

processos dentro da organização; ii) Áreas de importância, mas que ainda não são 

suficientemente graves para justificar uma não-conformidade; iii) Situações que, senão 

forem apontadas, podem originar não-conformidades em data posterior; iv) sugestões 

para a melhoria da eficácia do sistema de segurança alimentar (IPAQ, 2012). 

Em conclusão, as auditorias a qualquer tipo de estabelecimentos de restauração e 

bebidas são instrumentos eficazes e fundamentais na verificação e validação do Sistema 

de segurança alimentar implementado, contribuindo assim para aumentar a confiança do 

operador do sector alimentar e a continuidade de um processo de melhoria (Lelieveld, 

Mostert, & Holah, 2005). 
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Capítulo V- Objetivos 

Os objetivos deste trabalho consistiram em: 

- Verificação das condições hígio-sanitárias de duas instituições de restauração social 

(IPSS) destinadas a consumidores de terceira idade através da realização de auditorias 

técnicas com recurso à aplicação de uma checklist elaborada para este fim; 

 - Avaliar o nível de conhecimentos dos manipuladores de alimentos e colaboradores da 

instituição, através de avaliações efetuadas antes e após formação ministrada aos 

mesmos; 

- Avaliar as características microbiológicas de géneros alimentícios nomeadamente 

refeições frias e quentes confecionadas para servir aos utentes das instituições; 

- Avaliar o nível de higiene em superfícies, utensílios, equipamentos e mãos de 

manipuladores de alimentos, através da realização de zaragatoas. 
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Capítulo VI- Material e Métodos 

Com a realização desta dissertação a qual esteve incluída a realização de um estágio 

profissional, pretendeu-se perceber e melhorar as condições hígio-sanitárias de 

instituições de restauração destinadas a consumidores de terceira idade (IPSS). O 

trabalho decorreu em 2 instituições. Inicialmente realizou se uma auditoria com uma 

checklist quantitativa (Anexo I), à qual se seguiu um plano de formação no qual foram 

avaliados os conhecimentos dos colaboradores (Anexo II). Foram recolhidas diferentes 

amostras (128) para análise microbiológica concretamente: 72 de superfícies, 24 de 

mãos de manipuladores e 32 de refeições. Na fase final do nosso trabalho foi aplicada 

de novo a checklist anteriormente mencionada e efetuado de novo avaliação de 

conhecimentos de colaboradores com o objetivo de avaliar o balanço relativamente à 

nossa atividade como técnico de qualidade e segurança alimentar durante o período de 

tempo em que decorreu o nosso trabalho. 

VI.1-Auditoria 

Durante a realização do estágio realizaram se quatro auditorias internas, duas em cada 

uma das instituições, inicial (Janeiro de 2017) e final (Junho de 2017) nas duas IPSS´s, 

seguindo o seguinte fluxograma (Fig.1) e com o auxílio de uma checklist semi-

quantitativa com seis módulos nomeadamente: Instalações físicas e ambiente; 

Manipuladores de alimentos; Equipamento e utensílios; Receção e armazenamento; 

Preparação, confeção, copa e distribuição e Controlo de Qualidade (Tabela 26), com  50 

itens 205 sub-itens. Os diferentes sub-itens avaliados com Sim (S) quando se verifica a 

observância adequada de determinado aspeto, com Não (N), quando determinado sub 

item não está de acordo e não aplicável (NA), sempre que não se enquadre determinado 

procedimento ou equipamento no estabelecimento, que não foi o caso. Desta forma, 

com a obtenção dos valores percentuais, consegue-se classificar qualitativamente a 

unidade de restauração obtendo assim uma avaliação qualitativa da IPSS em Muito bom 

≥90%, Bom ≥75 e <90%, Aceitável ≥50% e <75% e Não Aceitável <50% (Anexo I-

Tabela 27). 

1-Início da auditoria 

1.1-Reunião de abertura e apreciação do plano HACCP 

com a equipa de segurança alimentar; 

1.2-Revisão de documentos relevantes do sistema, incluindo registos, 

e determinação da sua adequabilidade aos critérios de auditoria; 
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Figura 1 – Fases inclusas do processo de auditoria seguidas durante as ações práticas. 

 

 

 

2-Execução da auditoria 

2.1-Verificação dos requisitos através da auditoria às instalações tendo em conta: 

2.2-Plano de controlo de pragas; 

2.3-Plano de higienização; 

2.4-Plano de Formação Anual; 

2.5-Ficha técnica dos produtos de higiene utilizados; 

2.6-Ficha de aptidão dos manipuladores de alimentos; 

2.7-Registos das temperaturas dos equipamentos de frio e das refeições 

2.8-Registos da receção das matérias-primas (responsável, temperatura, integridades das 

embalagens, lote, validade, características organoléticas) 

2.9-Recolha de amostras para a análise bromatológica 

2.10- Controlo dos PCC; 

 

 

 

 

3-Reunião da equipa auditora; 

3.1-Debate dos itens não conformes encontrados, bem como  das sugestões de 

oportunidade de melhoria; 

 

  

 

 

4-Reunião de encerramento 

4.1-Apresentação dos itens não conformes e das oportunidades de melhoria 

encontradas; 

4.2-Apresentação das sugestões de ações corretivas para os respetivos itens não 

conformes; 
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VI.2-Formações e avaliação dos conhecimentos dos manipuladores de alimentos 

A formação decorreu nos meses de Março a Abril de 2017 durante o horário laboral, na 

tentativa de observar os hábitos e comportamentos para uma abordagem direta e 

apresentação de alternativas corretas, como também em horários pós laboral, dividiu-se 

em 3 momentos, com 3 avaliações, informativa, formativa e sumativa com o intuito de 

incutir conhecimento teórico e também apresentação de casos práticos.  

A população alvo foi constituída pelos manipuladores de alimentos, como também 

colaboradores da instituição. 

A formação foi efetuada com a devida autorização da direção das duas IPSS´s. 

Para perceber a evolução da mesma, foi realizado uma auditoria inicial (Janeiro de 

2017) com o auxílio da checklist (Anexo 1) e recolhidas duas amostragens de alimentos 

(16 refeições), superfícies (36) e mãos de manipuladores (12), (Fevereiro e Março de 

2017) e só depois iniciou se a formação durante o mês de Março e Abril. 

A formação instituída aos manipuladores de alimentos nas diferentes IPSS´s iniciou-se 

com a realização de pré teste, para perceber o conhecimento existente (Anexo IV). 

A metodologia utilizada no programa de formação em higiene e segurança alimentar foi 

especialmente desenvolvido para os manipuladores de alimentos dos referidos 

estabelecimentos de restauração social. A formação foi dividida em três partes, cada 

uma com 3 horas (3 sessões de 3 horas cada), respetivamente: (1) Noções gerais de 

Microbiologia Alimentar (2) Métodos de conservação e armazenamento de géneros 

alimentícios (3) Sistema de HACCP, como está envidenciados nos planos de sessão 

(Anexo III) 

A primeira parte consistiu numa abordagem teórica sobre Doenças de Origem 

Alimentar; Perigos Sanitários; Identificar, prevenir e controlar Perigos Microbiológicos 

e a importância da Higiene Individual na restauração. Na prática cada funcionário teve 

que higienizar as mãos pelos passos correctos. A segunda parte consistiu numa parte 

teórica sobre a seleção de fornecedores e os requisitos na receção de géneros 

alimentícios; Regras de Armazenamento; Exposição e Distribuição de géneros 

alimentícios; A importância da limpeza e desinfeção na indústria alimentar e os 

Requisitos para uma Higiene adequada das instalações. Realizaram uma ficha formativa 

e visitaram as dispensas da instituição como os equipamentos de frio de forma a avaliar 

e corrigir os aspetos negativos. Para finalizar, foi-lhes ministrada a formação acerca do 

plano HACCP, relativa à sua importância como Sistema preventivo e proactivo na 

segurança alimentar; Pré-requisitos do HACCP, Princípios do HACCP e por último as 
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Etapas do Sistema HACCP. Como componente prática aplicaram em sala um plano 

HACCP à elaboração de um determinado prato, com aplicação das 14 etapas, e ainda 

realizaram um teste de avaliação sumativa, para percepcionar a dimensão da aquisição 

de conhecimentos. Durante esta parte, medidas corretivas foram aplicadas em caso de 

procedimentos de higiene inadequados e de procedimentos de segurança alimentar 

incorretos. O objetivo foi aplicar na prática diária os conhecimentos teóricos adquiridos 

durante o percurso de formação. Durante as formações foram usados vários métodos, 

expositivo com recurso ao powerpoint e fichas de trabalho, demonstrativo com 

apresentação de casos práticos, e interrogativo com a colocação de algumas questões 

pertinentes e audazes para que o formando conseguisse pensar em todos os pontos e 

responder de forma correta e objetiva como evidenciado nos planos de sessão (Anexo 

III). Posteriormente, efetuaram-se novamente duas amostragens (abril e maio de 2017) 

de alimentos (16 refeições), às superfícies (36) e mãos de manipuladores (12). 

Para finalizar realizou-se a auditoria final (junho 2017). 

  

VI.3- Amostragem às superfícies, equipamentos e utensílios e mãos de 

manipuladores de alimentos 

A realização das zaragatoas nas superfícies, equipamentos e utensílios e mãos de 

manipuladores foi efetuada em quatro amostragens decorrendo nos meses de Fevereiro, 

Março, Abril e Maio de 2017. 

A amostragem realizada às mãos de manipuladores, equipamentos e superfícies de 

contato fez-se através de zaragatoas colocadas em tubos de triptona sal (triptona a 0,3% 

e NaCl a 0,85% esterilizada a 121ºC durante 15 minutos) de 10mL e em tubos de UVM 

I (University of Vermont Medium) com a mesma quantidade para a pesquisa e 

contagem de Listeria monocytogenes, especificamente. Utilizaram-se zaragatoas 

humedecidas nas soluções para a realização do esfregaço numa direção longitudinal, 

percorrendo toda a área estipulada. 

Como indicado anteriormente, a amostragem foi realizada considerando três zonas de 

amostragem (preparação, confeção e distribuição).  

A recolha efetuada realizou-se durante a atividade diária dos estabelecimentos, ou seja, 

durante a manipulação prévia dos trabalhadores nas diferentes zonas de amostragem 

(preparação, confeção e distribuição). Relativamente às mãos dos manipuladores 

utilizou-se a mão direita para a pesquisa de microrganismos indicadores e a mão 
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esquerda para pesquisa e contagem de Listeria monocytogenes analisando uma área de 

5x5cm
2
 em 24 manipuladores. 

Para os equipamentos e superfícies de contacto como paredes, tábuas e bancadas 

analisou-se uma área de 10x10cm
2
, enquanto para utensílios, nomeadamente talheres, 

foi de 5x5cm
2
. Transportaram-se as amostras para o laboratório sob condições de 

refrigeração e incubaram-se imediatamente após a chegada para posteriores 

determinações microbiológicas. Como evidenciamos na figura 2 abaixo mencionada. 

 
Figura 2- Material usado na recolha de amostras bromatológicas 

As amostras foram mantidas durante a colheita em caixas térmicas e transportadas para 

o laboratório num período de tempo de máximo 1 hora.  

 

VI.4- Amostragem aos géneros alimentícios 

As análises aos géneros alimentícios dos dois estabelecimentos de restauração social, 

IPSS, decorreram no período de Fevereiro de 2017 a Maio de 2017. 

A recolha dos géneros alimentícios foi realizada de forma aleatória, consoante as 

refeições confecionadas no dia. As amostras de aproximadamente 100 gramas de 

refeição confecionada ou alimento completo no caso de pastelaria doce e salgada, foram 

colocadas em sacos esterilizados ou placas de Petri estéreis.  

Mantiveram-se as amostras em mala isotérmica, a uma temperatura entre 1 e 5ºC até à 

chegada ao laboratório, para evitar o desenvolvimento ou destruição de microrganismos 

para as análises microbiológicas. As amostras foram rapidamente refrigeradas (2 ± 

0,5ºC), e analisadas no próprio dia de recolha. 

 

VI.5- Determinações microbiológicas 

Para as amostragens efetuadas nas superfícies, equipamentos e utensílios e mãos de 

manipuladores de alimentos e análises a géneros alimentícios, foram efetuadas 

determinações microbiológicas conforme discriminado na Tabela 6. 
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Tabela 6- Determinações microbiológicas efetuadas de acordo com o tipo de amostragem 

Microrganismo Amostragem Pesquisa Contagem 

Salmonella sp.         Géneros alimentícios X X 

Listeria 

monocytogenes 
Géneros alimentícios X X 

Staphylococcus 

aureus coagulase 

positivo 

Géneros alimentícios 

Mãos 
X X 

Enterobacteriaceae 
Géneros alimentícios 

Mãos 
 X 

Escherichia coli 
Géneros alimentícios 

Mãos 
 X 

Fungos (bolores e 

leveduras) 

Géneros alimentícios 

Superfícies, equipamentos e utensílios 

Mãos 

 
X 

 

Mesófilos (aeróbios 

totais a 30ºC) 

Géneros alimentícios 

Superfícies, equipamentos e utensílios 

Mãos 

 X 

 

Nas superfícies, utensílios e equipamentos realizaram-se 72 zaragatoas e efetuaram-se 

contagens de microrganismos mesófilos, fungos, Enterobacteriaceae, Escherichia coli, 

Staphylococcus aureus e Listeria monocytogenes, nas mãos dos manipuladores foram 

realizadas 24 zaragatoas em ambas as mãos, sendo a mão esquerda usada para a 

zaragatoa destinada colocar em UVMI para pesquisa de Listeria monocytogenes. A 

recolha foi feita antes e após a formação e efetuaram-se contagens de microrganismos 

mesófilos, bolores e leveduras, Enterobacteriaceae, Escherichia coli e Staphylococcus 

aureus coagulase positiva e Listeria monocytogenes 

Foram recolhidos 32 alimentos para análise, os quais foram divididos em dois grupos: 

refeições frias (1) e refeições quentes (2). Foi efetuada a pesquisa e contagem de 

Salmonella spp., Listeria monocytogenes e Staphylococcus aureus coagulase positivo 

(37ºC) e, contagem de microrganismos aeróbios totais a 30ºC, fungos, 

Enterobacteriaceae, e Escherichia coli. 

VI.5.1- Preparação de amostras e sementeira 

Após a recolha, a preparação das amostras realizou-se em condições de assepsia total 

numa câmara de fluxo laminar, de forma a evitar qualquer possível contaminação.  

Pesaram-se aproximadamente 10g de amostra para sacos esterilizados. Em seguida, 

adicionaram-se 90mL de solução de triptona sal (triptona a 0,3% e NaCl a 0,85% 

esterilizada em autoclave (Uniclave 88) a 121ºC durante 15 minutos). As amostras 

foram homogeneizadas durante 60 segundos no equipamento Stomacher (IUL 
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Instruments®) de forma a obter a diluição inicial, 10
-1

. Desta diluição, transferiu-se com 

o auxílio de uma pipeta estéril, 1mL para um tubo de 9mL de solução de triptona sal 

esterilizada em autoclave e homogeneizada no vórtex (Velp Scientifica®) de modo a 

obter a diluição 10
-2

. Realizou-se o mesmo procedimento para obter diluições sucessivas 

de acordo com o descrito na norma ISO 6887-1:1999 para a contagem e/ou pesquisa de 

Staphylococcus aureus, Escherichia coli, microrganismos mesófilos e 

Enterobacteriaceae. Para a pesquisa de Listeria monocytogenes efetuou-se a pesagem 

assetica de 25g de amostra de alimento e colocação num saco estéril adicionado de 

225mL de UVM I (Biokar Diagnostics® BK113) e para a pesquisa de Salmonella spp. 

efetuou-se a pesagem assetica de 25g de amostra e colocação num saco estéril 

adicionado de 225mL de APT (água peptonada tamponada) (Oxoid™ CM0509).  

Os procedimentos das análises microbiológicas realizadas para a quantificação dos 

diferentes tipos de microrganismos patogénicos e deteriorativos são descritos 

seguidamente. Os resultados foram expressos em log ufc/g de amostra.  

VI.5.2-Pesquisa de Salmonella spp. 

O método de cultivo realizado para o isolamento de Salmonella spp. foi efetuado de 

acordo com a Norma ISO 6579:2002 em que se incubou o pré-enriquecimento em APT 

a 37°C durante 18h ± 2h. Em seguida, transferiram-se 0,1mL da cultura pré-enriquecida 

para tubos com caldo RVS (Rappaport Vassiliadis Broth with soya) (Liofilchem® 

610175) e 1mL para tubos contendo MKTTn (Muller Kauffmann tetrathionate-

novobiocin broth) (Biokar Diagnostics® BK169HA) e inoculados a 41,5 ± 1°C e 37 ± 

1ºC durante 24 ± 3h, respetivamente. Com o objetivo de obter colónias isoladas, 

inocularam-se placas de XLD (Xylose Lysine Deoxycholato Agar) (Biokar 

Diagnostics® BK118) e placas de HKT (Hektoen Enteric Agar) (Liofilchem® 610021) 

suplementadas com novobiocina (Biokar Diagnostics® BS033) a partir das culturas 

RVS e MKT, incubadas durante 24h a 37°C.  

Repicaram-se até cinco colónias típicas/suspeitas de cada uma das placas dos meios de 

cultura RVS e MKT para placas de NA e incubaram-se a 37°C durante 24h. As colónias 

isoladas foram repicadas para tubos de eppendorf contendo 1mL de BHI e 

posteriormente incubaram-se os mesmos a 37°C durante 24 ± 3h. Adicionou-se a cada 

tubo 0,5mL de glicerol e homogeneizou-se no vórtex. Posto isto, os tubos foram 

congelados para posterior realização de provas bioquímicas de confirmação.  

As culturas obtidas confirmaram-se bioquimicamente, inoculando-as em LIA (Lysine 

Iron Agar), que foram posteriormente repicadas por picada central em TSI (Triple Sugar 
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Iron Agar) (Liofilchem® 610055) e ureia agar. Em TSI, identificaram-se as colónias 

típicas que apresentaram o fundo ácido (amarelo) e a cunha alcalina (vermelha) com 

produção de gás, e incubaram-se a 37ºC num período de 24h. Por fim, incubou-se o 

caldo de ureia a 35°C durante 48h, apresentando um resultado negativo (ausência de 

Salmonella spp.), se o meio permanecer da mesma cor (amarelado), e resultado positivo 

se o meio mudar de cor (vermelho alaranjado).   

VI.5.3- Pesquisa e contagem de Listeria monocytogenes 

Listeria monocytogenes foi isolada utilizando o procedimento ISO 11290-1:1996 onde 

se transferiu 0,1mL da suspensão inicial para 10mL de UVM II (Biokar Diagnostics® 

BK114) correspondendo ao segundo enriquecimento, incubando a 37ºC durante 48 ± 

2h. Realizou-se posteriormente, a sementeira por esgotamento com o auxílio de uma 

ansa esterilizada a diluição 10
-1

 em placas de CHROMagar e Oxford Listeria Agar Base 

(Biokar Diagnostics® BK110) devidamente suplementado (Biokar Diagnostics® 

BS003). As placas incubaram-se durante 24 ± 3h a 37ºC. 

Repicaram-se cinco colónias rodeadas por um halo negro e centro em depressão 

(colónias típicas) com uma ansa para placas de Petri contendo o meio de cultura TSA-

YE (tryptone soya yeast extract agar), sendo incubadas a 37ºC durante 24h. Em 

seguida, para observação das colónias que cresceram em TSA-YE, fez-se incidir uma 

luz transmitida a 45º (método de Henry), considerando as colónias típicas de Listeria 

spp. as que apresentavam coloração azulada, submetendo-as à prova de catalase e 

oxidase, coloração de Gram e preparação a fresco.  

As colónias são consideradas positivas se forem Gram positiva, oxidase negativa, 

catálase positiva e com mobilidade “cambalhota”. Consoante o resultado anteriormente 

obtido, realizaram-se as seguintes provas bioquímicas para identificação das espécies de 

Listeria spp.: teste de fermentação de açúcares, mobilidade em meio semissólido e 

pesquisa de hemolisinas. Para os testes de fermentação dos açúcares, as provas são 

consideradas positivas quando há alteração da coloração do meio (de púrpura para 

amarelo) devido à presença de ácido. No teste de mobilidade em semissólido, 

consideram-se positivos os tubos que apresentem crescimentos típicos. Em relação à 

pesquisa de hemolisinas, considera-se reação positiva, quando à formação de um fluido 

homogéneo e opaco com coloração vermelho-acastanhado, resultante da hemólise dos 

eritrócitos.   

Para a contagem incubou-se a suspensão inicial durante 24h a 30°C na solução de pré-

enriquecimento UVM I, e retirou-se 0,1mL para uma placa de Petri contendo um meio 
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de cultura seletivo CHROMagar (CHROMagar
TM

 EE220), distribuindo-se o inóculo 

com um semeador estéril. As placas foram incubadas a 37ºC durante 48 ± 2h. Posto isto, 

procedeu-se à contagem de colónias típicas e repicaram-se cinco de cada placa para 

tubos de eppendorf com 1mL de BHI. Estes tubos incubaram-se a 37ºC durante 24 ± 3h 

e foi realizado o mesmo procedimento descrito anteriormente. 

VI.5.4- Pesquisa e contagem de Staphylococcus aureus  

Para o isolamento de Staphylococcus aureus, utilizou-se o procedimento descrito na 

Norma 2260 de 1986. Transferiu-se 10mL de solução mãe para tubos de 10mL com o 

meio de enriquecimento de Chapman. Estes foram incubados a 37ºC durante 48h ± 1h. 

Realizou-se com uma ansa esterilizada a sementeira por esgotamento das culturas em 

meio de cultura seletivo BP (Baird-Parker Agar) (VWR 84664) previamente 

suplementado com emulsão de gema de ovo contendo telurito (Biokar Diagnostics® 

BS060) e solução de sulfametazina (Biokar Diagnostics® BS02808). As placas foram 

incubadas a 37ºC durante 48 ± 1h. 

Posto isto, selecionaram-se 5 colónias típicas e repicaram-se para tubos de eppendorf 

com 1mL de BHI, sendo incubadas a 37ºC durante 24 ± 3h. Para confirmação de 

colónias típicas efetuou-se a prova da coagulase-positiva. Esta foi realizada em 

condições de assepsia e em cada tubo devidamente esterilizado adicionou-se 28µl de 

cada cultura e 85µl de plasma de coelho (Biokar Diagnostics® BR00208). Incubou-se a 

37ºC e foi verificada a coagulação do plasma após 4 a 6h. Conforme descrito na norma 

ISO 6888-2:1999 quando os resultados se apresentavam negativos, os isolados eram 

analisados novamente ao fim de 24 ± 2h em incubação. Mencionaram-se como positivas 

as amostras que apresentassem pelo menos uma colónia com coagulação.   

Para a contagem de Staphylococcus aureus, utilizou-se o procedimento descrito na 

norma ISO 6888-1:2003. Assim, realizou-se uma sementeira por esgotamento de 0,1mL 

das respetivas diluições em meio de cultura seletivo BP. Incubaram-se as placas 37ºC 

durante 48h ± 1h para posterior observação e identificação de colónias típicas. Posto 

isto, o procedimento realizado foi igual ao descrito anteriormente.  

VI.5.5- Contagem de Enterobacteriaceae 

A contagem de Enterobacteriaceae efetuou-se de acordo com a Norma ISO 21528-

1:2004. Realizou-se a sementeira por incorporação de 1mL das diluições decimais em 

meio de cultura seletivo VRBG (Violet Red Bile Glucose Agar) (VWR 84603) com 

dupla camada e incubou-se a 37°C durante um período de 24h ± 2h. Após incubação, 

procedeu-se à contagem do número de colónias típicas (mucosas, de coloração púrpura, 
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com ou sem halos de precipitação, ou colónias mucóides sem cor definida) e foram 

repicadas cinco para agar nutritivo (Biokar Diagnostics® BK185HA) e incubaram-se a 

37°C por 24h ± 2h.  

VI.5.6- Contagem de Escherichia coli 

Esta determinação foi efetuada de acordo com a Norma ISO 16649-2:2001. Retirou-se 

1mL das diferentes diluições sucessivas e realizou-se a sementeira por incorporação em 

placas contendo o meio de cultura seletivo TBX (Tryptone Bile Glucuronic Agar) 

(Merck ™ 1.16122). Após inoculação, incubaram-se as placas as primeiras 4h a 37ºC e 

a 44ºC durante 18 a 24h seguintes. Selecionaram-se até 5 colónias típicas (coloração 

verde/azul) e efetuou-se a contagem.  

VI.5.7- Contagem de Bolores e Leveduras 

A contagem de bolores e leveduras realizou-se de acordo com a Norma ISO 21527-

1:2008. Com o auxílio de uma pipeta esterilizada, transferiu-se 0,1mL de cada diluição 

decimal sucessiva, para placas de Petri com meio de cultura seletivo CGA 

(Chloramphenicol Glucose Agar) (VWR 84604). Espalhou-se o inóculo com o auxílio 

de um semeador estéril e deixou-se solidificar à temperatura ambiente. Incubaram-se as 

placas, em posição invertida, a 25ºC durante 120 ± 2h. Posteriormente, as colónias de 

bolores e leveduras foram contabilizadas num contador de colónias. 

VI.5.8- Contagem de microrganismos mesófilos (aeróbios totais a 30ºC) 

A sementeira foi feita por incorporação, de 1 ml da suspensão-mãe e das respetivas 

diluições, em meio de cultura seletivo PCA (Plate Count Agar) (OXOID CM0325). As 

placas semeadas foram incubadas a 30ºC, durante 72 horas. Após contagem das 

colónias, os resultados foram expressos em log (ufc/g).Esta determinação foi efetuada 

de acordo com a Norma ISO 4833:2003. 

VI.6- Análise de Dados 

As checklists aplicadas foram analisadas através da fórmula proposta por Veiros et al. 

(2007) e adaptada no que respeita ao peso relativo de cada módulo avaliado e aos itens a 

considerar (anexo 1). A checklist é constituída por 6 módulos, com pesos diferentes e 

vários itens (Anexo I-Tabela 26). Para calcular e posteriormente classificar 

qualitativamente a instituição contabilizou-se o número de itens conformes multiplicado 

pelo peso atribuído ao módulo, dividindo-se pelo total de itens para cada módulo e 

procedeu-se depois ao somatório do resultado dos 6 módulos. Desta forma, com a 

obtenção dos valores percentuais, consegue-se classificar a unidade de restauração 
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obtendo assim uma avaliação qualitativa da IPSS em Muito bom ≥90%, Bom ≥75 e 

<90%, Aceitável ≥50% e <75% e Não Aceitável <50% (Anexo I-Tabela 27). 

A análise das acções de formação foi feita através da avaliação das provas efetuadas 

individualmente (Anexo IV e V). Existiram dois momentos de avaliação, antes e após a 

formação, recorrendo às médias para termo de comparação. 

Neste trabalho prático, o tratamento estatístico dos dados em relação às contagens 

microbianas (log UFC/cm²) das refeições, das superfícies de contacto de alimentos e das 

mãos dos manipuladores foi realizado, utilizado a análise de variância a um fator 

(ANOVA One-Way) com o programa SPSS Statistics, em que se diferenciou as duas 

instituições em estudo, o tipo de refeição e o tipo de zona em causa (preparação, 

confecção e distribuição). Esta análise foi feita mediante a observação da razão 

média/desvio padrão para os diferentes parâmetros de cada variável dependente 

estudada. Foram considerados efeito: n.s – não significativo, para um nível de 

probabilidade de p> 0,05; * - significativo, para um nível de probabilidade de 0,01 <p ≤ 

0,05; ** - muito significativo, para um nível de probabilidade de 0,001 <p ≤ 0,01; *** - 

altamente significativo, para um nível de probabilidade de p ≤ 0,001. Quando não 

existiam parâmetros suficientes para comparação de médias foi considerado n.a – não 

aplicável. 

Foi ainda efetuada uma avaliação do nível de aceitabilidade para cada amostra de 

refeição proveniente das IPSS´s. Para tal, foram utilizados os valores de referência 

sugeridos por Santos et al. (2005), para os microrganismos mesófilos, bolores e 

leveduras e Staphylococcus aureus e os valores propostos por Gilbert et al. (2000) para 

as contagens de Enterobacteriaceae. Estes valores guia foram estabelecidos de acordo 

com o grupo de alimentos (Tabela 7) e classificados com Satisfatório, Aceitável, Não 

Satisfatório e Inaceitáveis/potencialmente perigoso como apresentado na Tabela 8, 

abaixo mencionada. 

Na Tabela 7 apresentam-se os valores guia para avaliação da qualidade microbiológica 

de alimentos prontos a consumir preparados em estabelecimentos de restauração, 

servindo como base para diferenciar os géneros alimentícios em três grupos distintos 

para a verificação da aceitabilidade.  

A interpretação dos resultados analíticos revela-se muitas vezes uma etapa de grande 

complexidade, quando pretendemos avaliar a qualidade microbiológica dos alimentos. 

Recorre-se normalmente a critérios microbiológicos preestabelecidos de três tipos 

diferentes: Leis e regulamentos, especificações microbiológicas e valores guia. 
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Os termos usados para expressar a qualidade microbiológica nos alimentos prontos a 

consumir são: Satisfatórios – os resultados analíticos indicam uma boa qualidade 

microbiológica. Aceitável – os resultados analíticos indica que o produto se encontra 

dentro dos limites estabelecidos. Não satisfatórios – os resultados analíticos indicam que 

o produto não satisfaz um ou mais dos valores estabelecidos. 

Inaceitáveis/potencialmente perigosos – Os resultados analíticos indicam a presença de 

microrganismos patogénicos ou toxinas que poderão constituir um risco para a saúde. 

Este resultado deve ser comunicado imediatamente à unidade onde foi detetado, para 

que sejam tomadas as medidas que permitam corrigir a situação. A interpretação dos 

resultados analíticos revela-se muitas vezes uma etapa de grande complexidade, quando 

pretendemos avaliar a qualidade microbiológica dos alimentos (Santos et al., 2005). 

 

Tabela 7- Valores Guia para avaliação da qualidade microbiológica de alimentos prontos a comer 

preparados em estabelecimentos de restauração (Santos et al. 2005). 

Grupo Tipo de Produto Alimentos 

Grupo 

1 

Refeições 

Sandes 

Bolos 

 

Feijoada, Pizza, Bacalhau à Brás com salsa previamente processada, Salada de 

batata com maionese industrial, Pastéis de bacalhau/Croquetes/ Rissóis, Sandes 

de carne assada, Sandes de pâté de atum (maionese industrial), Omeleta de Queijo 

/fambre, Mousse de chocolate instantânea, Bolo de chocolate, Arroz doce com ou, 

sem canela, Gelatinas, Salada de fruta/fruta laminada em calda 

Grupo 

2 

Refeições 

Sandes 

Bolos 

Sobremesas 

 

Salada de batata com tomate/alface, Salada de feijão-frade com atum, salsa e 

cebola picada ou molho vinagrete, Prato de peixe/carne/ovos adicionado de salada 

de, vegetais ou frutos, Bacalhau à Brás c/ salsa crua e/ou azeitonas, Sandes com 

carne, assada e alface, Sandes de fambre, queijo ou enchidos, Mousse de 

chocolate, Pudins com fruta ao natural Salada de fruta em calda adicionada de 

fruta ao natural 

Grupo 

3 

Saladas Vegetais 

Frutos crus 

 

Alface, Tomate, Cenoura, Couve roxa, Salada de frutas, Fruta ao natural 

laminada, Morangos 

 

Para a amostragem dos tipos de refeição, mãos de manipuladores, equipamentos de 

refrigeração e superfícies de contacto foram realizadas determinações microbiológicas e 

referenciados os limites microbiológicos detalhados no Tabela 8.  
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Tabela 8- Determinações microbiológicas efetuadas ao tipo de refeição, mãos de manipuladores, 

equipamentos de refrigeração e superficies de contacto e os respetivos limites de referência 

microbiológica. 

Microrganismo Amostragem  Limites microbiológicos Referências 
   Aceit./Satisf. Inaceit./Não sat.  

Listeria 

monocytogenes 

Tipo de refeição 

RQ  Ausente em 25g ≥ 102 ufc/g 

Santos et al. (2005) RF Ausente em 25g ≥ 102 ufc/g 

S Ausente em 25g ≥ 102 ufc/g 

Mãos de manip.  Ausência Presença  

Superfícies  Ausência Presença  

Salmonella spp. Tipo de refeição 

RQ Ausente em 25g Presente em 25g 

Santos et al. (2005) RF Ausente em 25g Presente em 25g 

S Ausente em 25g Presente em 25g 

Staphylococcus 

aureus coagulase 

positiva 

Tipo de refeição 

RQ < 102 ufc/g ≥ 102 ≤ 104 ufc/g 

Santos et al. (2005) RF < 102 ufc/g ≥ 102 ≤ 104 ufc/g 

S < 102 ufc/g ≥ 102 ≤ 104 ufc/g 

Mãos de manip.  < 102 ufc/cm2 ≥ 102 ufc/cm2 Jerônimo et al. (2011) 

Superfícies  ≤ 50 ufc/cm2 > 50 ufc/cm2 Silva & Júnior (2002)  

Escherichia coli Tipo de refeição 

RQ < 10 ufc/g ≥ 10 ufc/g 

Santos et al. (2005) RF < 10 ufc/g ≥ 10 ufc/g 

S ≤ 10 ufc/g ≥ 102 ufc/g 

Bolores e leveduras 

Tipo de refeição 

RQ  ≤ 10 ufc/g > 102 ufc/g 

Santos et al. (2005) RF ≤ 10 ufc/g > 102 ufc/g 

S ≤ 102 ufc/g > 103 ufc/g 

Superfícies  ≤ 1 ufc/cm2 > 1 ufc/cm2 Soares et al. (2013) 

Mesófilos (aeróbios 

totais a 30ºC) 

Tipo de refeição 

RQ ≤ 102 ufc/g > 102 ufc/g 

Santos et al. (2005) RF ≤ 103 ufc/g > 105 ufc/g 

S ≤ 104 ufc/g > 106 ufc/g 

Mãos de manip.  < 102 ufc/cm2 ≥ 102 ufc/cm2 Afonso & Silva (2009) 

Superfícies  < 102 ufc/cm2 ≥ 102 ufc/cm2 Coelho et al. (2008) 

Enterobacteriaceae 
Tipo de refeição 

RQ < 102 ufc/g ≥ 104 ufc/g 

Gilbert et al. (2000) RF < 102 ufc/g ≥ 104 ufc/g 

S < 102 ufc/g ≥ 104 ufc/g 

Mãos de manip.  < 10 ufc/cm2 ≥ 10 ufc/cm2 Henriques (2014) 
Superfícies  < 10 ufc/cm2 ≥ 10 ufc/cm2 Valero et al. (2017) 

RQ – Refeições quentes; RF – Refeições frias; S – Saladas. 

 

As amostragens que apresentaram contagens microbiológicas abaixo do limite de 

referência foram consideradas aceitáveis/satisfatórias (em conformidade) e as amostras 

com valores acima do limite foram consiferadas inaceitáveis (não conformes). 
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Capítulo VII- Resultados e discussão 

VII.1- Verificação das condições hígio-sanitárias através de auditorias nas IPSS´s. 

VII.1.1- IPSS 1 

Na Tabela 9, apresentam-se os resultados relativos ao número e percentagem de 

conformidades e não conformidades obtidos durante a aplicação da checklist na 

auditoria inicial efetuada na instituição 1. 

 

Tabela 9- Número e percentagem de itens conformes e não conformes para os diferentes módulos 

verificados na auditoria inicial efetuada na instituição 1. 

Módulos 
N.º de 

itens 

N.º (%) 

itens 

conformes 

N.º (%) 

itens não 

conformes 

Peso do 

módulo (%) 

Pontuação 

(%) 

Instalações físicas e ambiente 51 45(88,2) 6 (11,8) 10 8,82 

Manipuladores de alimentos 21 15(71,4) 6(28,6) 15 10,71 

Equipamentos e utensílios 16 15( 93,8) 1(6,3) 15 14,06 

Receção e armazenamento 19 16 (84,2) 3(15,8) 20 16,84 

Preparação, confeção, copa e 

distribuição 
56 51(91,1) 5(8,9) 20 18,21 

Controlo de qualidade 42 32( 76,2) 10(23,8) 20 15,24 

Total 205 174 (84,9) 31 (15,1) 100 83,89 

 

Verificamos que há uma grande diferença entre itens conformes, 84,9% e não 

conformes,15,1%, sendo o módulo dos equipamentos e utensílios que apresenta maior 

percentagem, respetivamente 93,8%, de itens conformes e o dos manipuladores de 

alimentos apresenta a menor percentagem 71,4%, logo maior percentagem de itens não 

conformes 28,6%. Tal resultado constitui alguma preocupação, na medida em que os 

manipuladores são muitas vezes os principais veículos de contaminação dos alimentos. 

Nesta verificação pontuamos esta instituição com 83,89 % de forma global, esta 

percentagem está entre o intervalo que os autores classificam como bom (Anexo I-

Tabela 27). 

Uma das não conformidades encontradas no módulo dos manipuladores de alimentos 

foi no requisito de higiene pessoal, mais especificamente na higiene das mãos, resultado 

também encontrado por Ribeiro, em 2011, durante o teste prático realizado aos 

manipuladores de alimentos e que concluiu que alguns têm a noção dos procedimentos 

corretos mas, devido à falta de tempo na cozinha, ou por falta de motivação, não o 

fazem.  
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A correta higienização das mãos e antebraços é fundamental, mas também, é muito 

importante que os manipuladores o façam de forma frequente e sistemática, ou seja, 

sempre que iniciem o serviço, que utilizem a casa de banho, que mudem de tarefa, que 

manipulem alimentos crus, que contactem com lixo, que toquem nos olhos, nariz, 

cabelo e quando o considerem necessário, como é o caso de manipularem um objeto de 

muita utilização como por exemplo o telefone, dinheiro, puxadores das portas, devem 

de seguida higienizar as mãos (CAC,2003). Este processo sabão, dando atenção deve 

ser efetuado de forma correta, com água potável e sobre tudo tendo o cuidado de o fazer 

aos espaços entre os dedos, a ponta dos dedos e os polegares que são as áreas que 

geralmente se encontram mal lavadas (Taylor LJ, 1979).  

O estudo de Veiros e colaboradores em 2009, que também teve como objetivo verificar 

os procedimentos e práticas relacionadas com os pré-requisitos do HACCP no serviço 

de alimentação de uma cantina portuguesa através da elaboração e aplicação de uma 

checklist com base na legislação Portuguesa e Europeia, também encontrou essa falha 

na higiene pessoal. Entre os tópicos avaliados encontraram-se os manipuladores de 

alimentos, que foram um dos tópicos com pior classificação, onde dos 29 subitens 

avaliados 22 não estavam em conformidade (uso de adornos, verniz para as unhas, 

lesões de pele, fardamento incompleto, inadequada lavagem das mãos, inexistência de 

formação periódica, entre outros) o que é preocupante quando se pretende produzir 

refeições seguras.  

O mesmo aconteceu no nosso estudo em que os aspetos relacionados com os 

manipuladores de alimentos foi dos módulos com maior percentagem de itens não 

conformes. De 21 itens, 6 estavam não conformes também relacionados com a 

higienização das mãos, uso de adornos e inexistência de formação complementar. 

Concluiu-se nestes estudos que os investimentos deveriam ser direcionados para o 

cumprimento de procedimentos seguros pelos manipuladores de alimentos, através de 

um plano de formação contínua que inclua a teoria mas também a parte prática, bem 

como a formação profissional. 

Na Tabela 10, apresentam-se os resultados relativos ao número e percentagem de 

conformidades e não conformidades obtidos durante a aplicação da checklist na 

auditoria final efetuada na instituição 1. 
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Tabela 10- Número e percentagem de itens conformes e não conformes para os diferentes módulos 

verificados na auditoria final efetuada na instituição 1. 

Módulos 
N.º de 

itens 

N.º (%) 

itens 

conformes 

N.º (%) 

itens não 

conformes 

Peso do 

módulo (%) 

Pontuação 

(%) 

Instalações físicas e ambiente 51 50 (98,0) 1(2,0) 10 9,8 

Manipuladores de alimentos 21 20(95,2) 1(4,8) 15 14,3 

Equipamentos e utensílios 16 16(100) 0(0,0) 15 15,0 

Receção e armazenamento 19 19(100) 0(0,0) 20 20,0 

Preparação, confeção, copa e 

distribuição 
56 55(98,2) 1(1,8) 20 19,6 

Controlo de qualidade 42 41(97,6) 1(2,4) 20 19,5 

Total 205 201 (98) 4 (2,0) 100 98,0 

 

 

Verificamos que há uma enorme diferença entre itens conformes, 98,0% e não 

conformes 2,0%, sendo o módulo dos equipamentos e utensílios e receção e 

armazenamento que não apresentam qualquer item não conforme daí apresentar uma 

percentagem de 100%, seguindo-se os módulos de preparação, confeção, copa e 

distribuição, instalações físicas e ambiente e o controlo da qualidade que apresentam 

percentagens muito semelhantes. De salientar, como na auditoria inicial, os 

manipuladores de alimentos apresentam a menor percentagem de conformidade 95,2%, 

logo maior percentagem de itens não conformes 4,8%. Não é consideravelmente grave, 

tendo em conta que o item não conforme mencionado trata-se da formação 

complementar. É sim de salientar que houve melhorias neste módulo no campo da 

higiene pessoal, principalmente na correta higienização das mãos e formação.  

Nesta auditoria final concluímos que existem alguns procedimentos, que apesar de 

melhorados continuam ainda a apresentar-se não corretos. Referimo-nos à circulação 

inadequada de pessoas na cozinha, que devido à concessão do edifício (a cozinha não é 

uma divisão totalmente isolada) permite a circulação por vezes em demasia dos 

funcionários e visitantes. Durante a formação tentámos implementar regras básicas que 

disciplinam o movimento excessivo dos funcionários na cozinha. Na segunda visita 

verificou se já um movimento mais controlado e ponderado da ida às instalações, mas 

não o suficiente. Devido ao mesmo motivo (incorreções na conceção das instalações), se 

observa um armazenamento incorreto de utensílios e equipamentos. 
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Refira-se contudo que nesta verificação final pontuamos esta instituição com 98,0 %, 

esta percentagem está entre o intervalo que os autores classificam, de Muito Bom 

(Anexo I-Tabela 27). 

 

VII.1.2- IPSS 2 

Na Tabela 11, apresentam-se os resultados relativos ao número e percentagem de 

conformidades e não conformidades obtidos durante a aplicação da checklist na 

auditoria inicial efetuada na instituição 2. 

 

Tabela 11- Número e percentagem de itens conformes e não conformes para os diferentes módulos 

verificados na auditoria inicial efetuada na instituição 2. 

Módulos 
N.º de 

itens 

N.º (%) 

itens 

conformes 

N.º (%) 

itens não 

conformes 

Peso do 

módulo (%) 

Pontuação 

(%) 

Instalações físicas e ambiente 51 35(68,6) 16 (31,4) 10 6,8 

Manipuladores de alimentos 21 3(14,3) 8 (38,1) 15 2,1 

Equipamentos e utensílios 16 14(87,5) 2 (12,5) 15 13,1 

Receção e armazenamento 19 11(57,9) 8 (42,1) 20 11,6 

Preparação, confeção, copa e 

distribuição 
56 48(85,7) 8(14,3) 20 17,1 

Controlo de qualidade 42 19(45,2) 23 (54,8) 20 9,0 

Total 205 130(63,4) 65 (31,7) 100 63,4 

 

Verificamos que há uma grande diferença entre itens conformes, 63,4% e não 

conformes 31,7%, sendo o módulo dos equipamentos e utensílios que apresenta maior 

percentagem 87,5%, como também na IPSS 1, de itens conformes e o dos 

manipuladores de alimentos apresenta a menor percentagem 14,3%, logo maior 

percentagem de itens não conformes 38,1%, seguindo se o controlo de qualidade com a 

percentagem de itens conformes de 45,2 % inferior à de itens não conformes de 54,8%. 

Este resultado torna-se preocupante, na medida que os manipuladores são tal como já 

referido um dos principais veículos de contaminação dos alimentos pois segundo Santos 

et al. (2003) as mãos dos manipuladores apresentam-se como um importante veículo de 

transferência de microrganismos viáveis, os quais sobrevivem de 1 a 5 horas neste 

ambiente e a ocorrência de microrganismos nas mãos analisadas demonstra que os 

manipuladores podem ser potenciais veículos de transmissão de microrganismos 

patogénicos, daí incidir na importância das boas práticas de higiene pessoal como das 

instalações. 
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 Nesta verificação pontuamos esta instituição com 63,4%, esta percentagem está entre o 

intervalo que classifica qualitativamente a instituição como Aceitável (Anexo I-Tabela 

27). 

Na Tabela 12, apresentam-se os resultados relativos ao número e percentagem de 

conformidades e não conformidades obtidos durante a aplicação da checklist na 

auditoria final efetuada na instituição 2. 

 

Tabela 12- Número e percentagem de itens conformes e não conformes para os diferentes módulos 

verificados na auditoria final efetuada na instituição 2. 

Módulos 
N.º de 

itens 

N.º (%) 

itens 

conformes 

N.º (%) 

itens não 

conformes 

Peso do 

módulo (%) 

Pontuação 

(%) 

Instalações físicas e ambiente 51 46(90,2) 5(9,8) 10 9,0 

Manipuladores de alimentos 21 19(90,5) 2(9,5) 15 13,6 

Equipamentos e utensílios 16 16 (100) 0(0,0) 15 15,0 

Receção e armazenamento 19 19(100) 0(0,0) 20 20,0 

Preparação, confeção, copa e 

distribuição 
56 53(94,6) 3(5,4) 20 18,9 

Controlo de qualidade 42 40(95,2) 2(4,8) 20 19,0 

Total 205 193 (94,1) 12(5,9) 100 94,1 

 

Verificamos que há uma enorme diferença entre itens conformes, 94,1% e não 

conformes 5,9%, sendo o módulo dos equipamentos e utensílios e receção e 

armazenamento que não apresentam qualquer item não conforme daí ter uma 

percentagem de 100%, seguindo se os módulos de controlo da qualidade, preparação, 

confeção, copa e distribuição, apresentam percentagens muito semelhantes. Em último, 

as instalações físicas e ambiente e os manipuladores de alimentos apresentam a menor 

percentagem 90,2% e 90,5% logo maior percentagem de itens não conformes 9,8% e 

9,5%. Podemos considerar que este resultado poderá não ser consideravelmente grave, 

tendo em conta que os itens não conformes mencionados estão relacionados com a 

concessão do edifício. Refira-se que as instalações sanitárias nem todas têm 

mecanismos de ação não manual e o layout não é o mais indicado. Em relação ao 

módulo dos manipuladores de alimentos este é idêntico ao da instituição 1, no que 

confere à formação complementar. É sim de salientar que houve melhorias neste 

módulo no campo da higiene pessoal, principalmente na correta higienização das mãos 

e formação. No módulo do controlo da qualidade também houve um crescimento 

acentuado de 45,2% para 95,2%, deve se ao simples fato que nesta IPSS, de um modo 
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geral nada era registado e documentado, não tinham implementado alguns pré-requisitos 

e procedimentos importantes para o bom funcionamento da mesma. 

Nesta auditoria final concluímos que existem alguns procedimentos, que já melhorados 

continuam ainda a não alcançar um nível desejável, como a circulação inadequada de 

pessoas na cozinha (devendo-se à concessão do edifício) na qual se verifica uma  

circulação por vezes em demasia dos funcionários e não funcionários (visitas).  

Durante a formação tentamos implementar regras básicas para disciplinar o movimento 

excessivo dos colaboradores na cozinha. Na segunda visita verificou-se já um 

movimento mais controlado e ponderado da ida às instalações, mas não o suficiente. 

Verifica-se também ainda devido a insuficiências nas infraestruturas um incorreto 

armazenamento de utensílios e equipamentos. Outros itens que continuaram a estar não 

conformes são a não recolha de composto polares do óleo de fritura, a ausência de 

insetocaçadores e alguns dispositivos de papel para a secagem correta das mãos não 

estarem em funcionamento. 

Verificou-se contudo nesta verificação final uma pontuação desta instituição de 94,1 %, 

percentagem classificada qualitativamente como Muito Bom (Tabela 27). 

 

VII.2- Nível de conhecimentos de manipuladores de alimentos nas IPSS´s 

VII.2.1- IPSS 1 

Na Tabela 13, apresentam-se os resultados do nível de conhecimento dos manipuladores 

de alimentos obtidos em dois momentos de avaliação, antes e após o plano de formação 

(Anexo II) na instituição 1. 

Tabela 13- Resultados do nível de conhecimento dos manipuladores de alimentos em dois momentos 

de avaliação, antes e após formação na instituição 1. 

Manipuladores Classificação 1.ª Avaliação (%) Classificação 2.ª Avaliação (%) 

1 57,5 85 

2 55 70 

3 60 90 

4 65 85 

5 57,5 90 

6 70 95 

7 55 92,5 

8 35 57,5 

9 62,5 87,5 

10 47,5 92,5 

11 52,5 97,5 
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12 67,5 85 

13 55 95 

14 57,5 82,5 

15 75 100 

16 72,5 97,5 

17 57,5 75 

18 50 92,5 

Total 57,7 84,6 

 

Com esta avaliação, podemos comprovar a evolução positiva, da formação aos 

manipuladores de alimentos no seu nível de conhecimento, comprovado pela avaliação 

efetuada em 2 momentos. Enquanto no primeiro momento de avaliação, a média da 

instituição 1 foi de 57,7%, no segundo momento após a formação ministrada em 3 

sessões, a média foi 84,6%. Com estes resultados podemos afirmar com clareza que a 

formação nos estabelecimentos de restauração permite a aquisição de conhecimento e, 

por sua consequência, pensamos que pode contribuir para um maior nível de higiene e 

uma melhoria da qualidade dos serviços prestados. 

VII.2.2- IPSS 2 

Na Tabela 14, apresentam-se os resultados do nível de conhecimento dos manipuladores 

de alimentos obtidos em dois momentos de avaliação, antes e após o plano de formação 

(Anexo II) na instituição 2. 

Tabela 14- Resultados do nível de conhecimento dos manipuladores de alimentos em dois momentos 

de avaliação, antes e após formação na instituição 2. 

Manipuladores Classificação 1ª avaliação (%) Classificação 2ª avaliação (%) 

1 47,5 75 

2 55 85 

3 50 72,5 

4 65 100 

5 62,5 90 

6 57,5 85 

7 50 92,5 

8 32,5 67,5 

9 62,5 87,5 

10 47,5 82,5 

11 52,5 87,5 

12 57,5 75 

Total 54,2 83,1 
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Com esta avaliação, podemos comprovar a evolução positiva, da formação aos 

manipuladores de alimentos. Enquanto no primeiro momento de avaliação, a média da 

instituição 2 foi de 54,2%, no segundo momento após um plano de formação, com 3 

sessões, a média foi 83,1%. Com estes resultados podemos afirmar com clareza que a 

formação efetuada nos estabelecimentos de restauração permitiu melhorar o nível de 

conhecimentos adquiridos pelos manipuladores de alimentos e por sua consequência 

acreditamos na melhoria da qualidade dos serviços prestados.  

Comparando as médias das duas instituições concluímos que não diferem muito, são 

semelhantes, mas ainda assim a instituição 1 destaca- se como a que teve melhores 

classificações e a IPSS 2 como a que teve melhor percentagem de crescimento da 

primeira para a segunda avaliação, 28,9%, e a IPSS 1 teve apenas 26,9%, evidência de 

forma clara o interesse e o empenho de cada umas destas instituições.  

A formação é um dos pré-requisitos mais importantes na restauração, mas nem sempre é 

executada, e se o é, não é de forma correta. É um processo contínuo que exige a 

repetição de vários temas ao longo do tempo (reciclagem). 

Segundo Santos et al. (2008) referem que dos 124 manipuladores inquiridos, 52 não 

receberam qualquer tipo de formação alimentar. Dos restantes 72,51% obtiveram apenas 

uma, 32% obtiveram duas, respetivamente 32% e 17% receberam três ou mais cursos de 

formação. Verificou-se que a formação teve um claro impacto na pontuação, os que 

frequentaram cursos de formações, apresentaram pontuações significativamente 

diferentes e conhecimentos superiores dos que as não obtiveram.  

No estudo de Lilian et al. (2012), os resultados indicaram que a maior parte dos 

manipuladores obtiveram formação (92,2%), mas o nível de conhecimento era 

insuficiente, tendo a pontuação média de proficiência de 70%. 

Na nossa verificação através das auditorias e da avaliação de conhecimentos 

percebemos que a IPSS 1 já tinha um plano de formação implementado e registo das 

mesmas, enquanto que IPSS 2 não tinha ainda qualquer tipo procedimento neste aspeto 

e durante a formação notou-se maior falta de conhecimento de higiene e segurança 

alimentar. Mas tendo em conta os resultados obtidos e a nossa opinião como formador é 

evidente o progresso em ambas as instituições. 
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VII.3- Avaliação das características microbiológicas das refeições servidas nas 

IPSS´s. 

Na Tabela 15 apresentam-se os resultados das contagens microbianas (média e desvio 

padrão) (Log UFC/cm
2
), de acordo com o efeito estabelecimento (IPSS 1 ou IPSS 2) e 

tipo de refeição (quente ou fria) confecionada nas IPSS´s. 

Não foram apresentadas Tabelas com resultados para Listeria monocytogenes, E. coli e 

Salmonella spp., visto não ter sido detetada a presença deste microrganismo em 

qualquer uma das amostras efetuadas. 

Tabela 15- Contagens microbianas (média e desvio padrão) (Log UFC/cm
2
), de acordo com o efeito 

estabelecimento (1 ou 2) e tipo de refeição (quente (RQ) ou fria (RF)). 

Estabelecimento 

Microrganismos Mesófilos Enterobacteriaceae 
Bolores e 

Leveduras 
S. aureus 

Tipo de refeição Média 
Desvio 

Padrão 
Média 

Desvio 

Padrão 
Média 

Desvio 

Padrão 
Média 

Desvio 

Padrão 

IPSS 1 
RQ 1,29 1,26 1,76 1,68 0,79 0,76 0,52 1,04 

RF 2,90 1,30 2,40 1,14 0,49 0,92 0,69 1,30 

IPSS 2 
RQ 1,55 1,49 0,89 1,34 0,00 0,00 0,34 1,01 

RF 1,97 1,78 2,55 1,34 0,00 0,00 0,50 1,22 

 

 

Total 

 

 

IPSS 1 2,04 1,49 2,06 1,44 0,65 0,83 0,60 1,13 

IPSS 2 1,72 1,56 1,55 1,54 0,00 0,00 0,40 1,06 

RQ 1,42 1,50 1,33 1,50 0,39 0,64 0.43 0,97 

RF 2,50 1,48 2,46 1,14 0,28 0,70 0,61 1,18 

Efeito estabelecimento NS NS 0,007 NS 

Efeito tipo de refeição 0,006 0,03 NS NS 

 

Através das análises dos resultados das amostras de alimentos comprovamos que 

existem diferenças entre as duas instituições, apresentando de forma global os alimenos 

da IPSS 2 menor teor microbiano em comparação com a IPSS1. Contudo, apenas para 

as contagens de bolores e leveduras se observa um efeito significativo (p= 0,007) em 

relação ao tipo de estabelecimento analisado. 

Observou-se que o efeito do tipo de refeição é muito significativo para os mesófilos (p= 

0,006) e para Enterobacteriaceae (p= 0,03), sendo as refeições frias, como as saladas, as 

que apresentaram um maior teor microbiano, o que era expetável. Relativamente às 

restantes populações microbianas o efeito tipo de refeição não foi estatisticamente 

significativo. 

Na figura 3 pode observar-se a evolução dos teores microbianos (Log UFC/cm
2
), no 

estabelecimento 1 e 2 respetivamente, de acordo com o tipo de refeição (quente ou fria). 
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Figura 3- Teores microbianos médios (Log UFC/cm
2
) obtidos para as refeições quentes (RQ) e frias 

(RF) no estabelecimento 1. 

 

 

A Figura 3 ilustra os teores microbianos obtidos na IPSS 1, com as maiores contagens 

de mesófilos, Enterobacteriaceae e S. aureus obtidas nas refeições frias, em comparação 

às refeições quentes. Tal justifica-se pelo facto das refeições frias não sofrerem qualquer 

tratamento térmico e, no caso dos vegetais, a desinfeção ser um processo que nem 

sempre é praticado ou é de forma incorreta. Abadias et al. (2008) concluíram que as 

cenouras apresentaram contagens microbianas elevadas, referindo que estas são culturas 

subterrâneas, isto é, estão em contacto direto com o solo, fertilizantes e águas 

contaminadas.  

Os bolores e leveduras apresentam contudo teores mais baixos nas refeições frias em 

comparação com as refeições quentes. 

Também Ferreira (2014) observou diferenças entre os tipos de refeição e apontou como 

principais causas a contaminação inicial, o desenvolvimento microbiano nos alimentos e 

a temperatura de confeção dos mesmos. Lahou et al. (2014) obtiveram contagens 

ligeiramente superiores para refeições quentes (<10
3 

ufc/g) ao contrário do obtido no 

nosso trabalho, exceto nos bolores e leveduras nesta IPSS.  

Na Figura 4 pode observar-se a evolução dos teores microbianos (Log UFC/cm
2
), no 

estabelecimento 2, de acordo com o tipo de refeição (quente ou fria). 
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Figura 4- Teores microbianos médios (Log UFC/cm

2
) obtidos para as refeições quentes (RQ) e frias 

(RF) no estabelecimento 2. 

 

Na Figura 4 verificamos que dentro da IPSS 2, as maiores contagens de mesófilos, 

Enterobacteriaceae e S. aureus foram obtidas nas refeições frias, em comparação às 

refeições quentes tal como observado na IPSS 1.  

Nas refeições estão incluídas as saladas, com matérias-primas vegetais cruas, o que 

pode justificar os maiores teores microbianos obtidos. 

Segundo Santos et al. (2012), os vegetais são produtos de fontes agrícolas, pelo que é 

esperado que contenham microrganismos. A maior contaminação destes reflete o 

ambiente e a microflora em que são cultivados. Além disto, as etapas de processamento 

de produtos frescos como a lavagem/ desinfeção, corte e trituração tornam-se potenciais 

fontes de contaminação. 

Contudo, na IPSS2 não se obtiveram contagens de bolores e leveduras em qualquer tipo 

de refeição, contrariamente ao observado na IPSS1.  

A contagem de bolores e leveduras é um dos critérios utilizados para o controlo da 

higiene e para a prevenção da deterioração de alimentos (Teramura et al., 2015), pelo 

que é importante a sua determinação. Alguns bolores produzem micotoxinas que podem 

colocar em causa a saúde dos consumidores (Ji et al., 2016).  

Como era previsível, os tipos de refeição que apresentaram os valores mais elevados são 

as refeições frias, uma vez que não sofrem qualquer tipo de tratamento térmico durante 

a preparação, produção/processamento, o que faz com que a contaminação microbiana 

seja difícil de eliminar (Santos et al., 2012). Além disto, as falhas existentes nos 

processos de lavagem e desinfeção e a elevada manipulação também contribuem para 
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uma maior contaminação e por sua vez, um risco potencial para a saúde pública (Shojou 

et al., 2006; Monteiro, 2016). 

Para além dos microrganismos referidos nos gráficos anteriores foram também 

efetuadas pesquisas de Escherichia coli, Salmonella spp. e Listeria monocytogenes, e 

verificámos que em nenhuma amostra analisada foi detetada a presença destes 

microrganismos patogénicos. Tal como nos estudos realizados por Legnani et al. (2004) 

e Garayoa et al. (2011), as análises microbiológicas realizadas às refeições, mostraram 

ausência de Salmonella spp. e Listeria monocytogenes em 25g de todas as amostras e 

Lahou et al. (2014) mostraram a ausência de Escherichia coli nas 87 amostras de 

refeições estudadas. Por outro lado, Balzaretti & Marzano (2013), quantificaram a 

presença de Escherichia coli com contagens a variar entre 10
1
 e 10

2 
ufc/g em vegetais 

crús. Garayoa et al. 2014 e Petruzzelli et al. 2018, contabilizaram valores máximos entre 

10
2
 e 10

3
 ufc/g em refeições quentes prontas para consumo. A presença de Salmonella 

spp. foi reportada por Henriques (2014) numa amostra de bolo com creme e um 

resultado positivo (1,00x10
2
 ufc/g) de Listeria monocytogenes numa amostra de queijo 

com oito dias de cura. 

VII.3.1- Nível de aceitabilidade das refeições recolhidas nas IPSS´s 

O nível de aceitabilidade global das refeições recolhidas nas IPSS´s, foi classificado em 

diferentes níveis: satisfatório, aceitável e não satisfatório.  

Na Tabela 16 verificamos a frequência do nível de aceitabilidade global das refeições 

sujeitas a análise microbiológica de acordo com o estabelecimento 1 ou 2.  

Tabela 16- Comparação do nível de aceitabilidade global das refeições provenientes dos 2 

estabelecimentos. 

 

Aceitabilidade global 
Total 

Satisfatório Aceitável Não Satisfatório 

IPSS 

 

1 
Contagem 3 9 4 16 

% em estabelecimento 18,8% 56,3% 25,0% 100,0% 

2 
Contagem 5 9 2 16 

% em estabelecimento 31,3% 56,3% 12,5% 100,0% 

Total 
Contagem 8 18 6 32 

% em estabelecimento 25,0% 56,3% 18,8% 100,0% 

 

Das 32 amostras de alimentos recolhidas de géneros alimentícios, para a o tipo de 

estabelecimento 1, 4 apresentaram-se não satisfatórias, 9 aceitáveis e apenas três 

satisfatórias. Na IPSS 2, 2 apresentaram-se não satisfatórias, 9 aceitáveis e 5 

satisfatórias, com a IPSS 2 a apresentar um nível de aceitabilidade mais satisfatória mais 

do que a IPSS 1 e um menor nível de refeições não satisfatórias (12,5%). 



 

  
74 

Na Tabela 17 verificamos a frequência do nível de aceitabilidade global das refeições 

sujeitas a análise microbiológica de acordo com o tipo de refeição (quentes ou frias).  

 

Tabela 17- Comparação do nível de aceitabilidade global das refeições provenientes dos 2 

estabelecimentos. 

 

Aceitabilidade global 
Total 

Satisfatório Aceitável Não satisfatório 

Grupo 

1 
Contagem 2 9 3 14 

% em grupo 14,3% 64,3% 21,4% 100,0% 

2 
Contagem 6 9 3 18 

% em grupo 33,3% 50,0% 16,7% 100,0% 

Total 
Contagem 8 18 6 32 

% em grupo 37,5% 43,8% 18,8% 100,0% 

Legenda: 1 – Refeições frias, 2 – Refeições quentes.  

 

Das 32 amostras de alimentos recolhidas de géneros alimentícios, para a o grupo das 

refeições frias, 3 apresentaram-se não satisfatórias, 9 aceitáveis e apenas duas 

satisfatórias. No grupo das refeições quentes, 3 apresentaram-se não satisfatórias 

(16,7%), 9 aceitáveis (50%) e 6 satisfatórias (33,3%), sendo o grupo 2 a que apresenta 

um maior nível de refeições satisfatórias. Com este resultado, verificamos alguma 

eficácia do tratamento térmico e da manutenção a quente no banho-maria, pois as 

temperaturas foram as corretas. 

Da mesma forma, Soares (2013) obteve um resultado negativo de aproximadamente 

15% em 20 amostras de refeições quentes. Gonçalves (2017), num estudo realizado a 

IPSS para um total de 18 refeições quentes obteve 27,8% de resultados não satisfatórios.  

Na comparação dos tipos de refeições, concluímos que as refeições frias têm menos 

refeições satisfatórias em comparação com as refeições quentes, deve-se simplesmente 

ao facto de as refeições frias serem mais manipuladas e não sofrerem qualquer 

tratamento térmico posteriormente à sua preparação 

Era previsível que em termos de carga microbiana as refeições frias tivessem menos 

aceitabilidade tendo em conta que são mais suscetíveis a contaminações cruzadas e 

depois não têm qualquer etapa ou processo que elimine ou reduza para níveis aceitáveis 

a possível microbiota existente.  

Existe elevado risco de contaminação quando não ocorre uma higienização adequada 

entre o local de preparação de alimentos e as diferentes operações de processamento. 

Também a falta de procedimentos de higienização, pré requisitos e as boas práticas de 
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higiene quer nas instalações quer a nível pessoal dos manipuladores de alimentos 

condicionam a segurança alimentar de qualquer estabelecimento de restauração. Caso 

estes critérios sejam cumpridos, é possível diminuir significativamente a presença de 

agentes patogénicos nestes produtos e consecutivamente a probabilidade de ocorrer 

doença (Pereira et al., 2013).  

Na Tabela 18, verificamos a percentagem de aceitabilidade tendo em consideração cada 

microrganismo. 

 

Tabela 18- Nível de aceitabilidade tendo em consideração cada microrganismo. 

 
Mesófilos Enterobacteriaceae 

Bolores e 

Leveduras 
S.aureus 

Nível de 

Aceitabilidade 
N % N % N % N % 

Satisfatório 20 62,5 13 40,63 31 96,88 26 81,5 

Aceitável 12 37,5 19 59,37 1 3,12 0 0,00 

Não 

satisfatório 
0 0,00 0 0,00 0 0,00 6 18,75 

Total 32 100 32 100 32 100 32 100% 

 

 

Como referenciado na Tabela 18, apenas Enterobacteriaceae apresentam o nível de 

aceitabilidade aceitável maior que o satisfatório. S.aureus é o único que apresenta 

percentagem de 18,8% de nível de aceitabilidade não satisfatório, tal deverá justificar-se 

que o principal veículo de transmissão deste microrganismo é o ser humano, 

principalmente as mãos humedecidas, daí a importância da correta secagem das mãos 

com toalhetes descartáveis e nunca com panos ou toalhas, para diminuir o nível de 

contaminação. Conclui-se que os alimentos que necessitarem de muita manipulação, 

como o caso de saladas, queijo e fiambre fatiados estão mais suscetíveis a este tipo de 

contaminação revelando consequentemente um menor nível de aceitabilidade e 

segurança alimentar para o consumidor.  

Para Santos et al. (2003) também as mãos dos manipuladores apresentam-se como um 

importante veículo de transferência de microrganismos viáveis, os quais sobrevivem de 

1 a 5 horas neste ambiente. Este facto toma proporções maiores em estabelecimentos de 

restauração coletiva, sendo o público-alvo um grupo de risco, idosos, uma vez que são 

preparadas grandes quantidades de refeições diariamente e num curto espaço de tempo, 

levando muitas das vezes a práticas inadequadas dos manipuladores de alimentos 

(Rodriguez-Caturla et al., 2011). Geralmente, a presença deste microrganismo nos 
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alimentos está diretamente relacionada com práticas inadequadas de manipulação, 

processos de confeção ineficazes, higiene pessoal inadequada dos manipuladores, 

contaminação cruzada através de equipamentos e superfícies de contacto (Valero et al., 

2017).  

 

VII.4- Nível de higiene em superfícies, utensílios, equipamentos e mãos de 

manipuladores de alimentos das IPSS´s. 

A pesquisa e contagem de Listeria monocytogenes e contagem de E. coli não foi 

detetada nas análises microbiológicas, deste modo, não é aqui apresentada. Também, 

Dharod et al. 2009, não detetou a presença Listeria monocytogenes nas mãos de 60 

mulheres manipuladoras de refeições. 

 

VII.4.1- Mesófilos 

 

 Superfícies: 

 

 Na Tabela 19 apresentam-se os resultados das contagens médias (e desvio padrão) de 

mesófilos (log UFC/cm
2
), em superfícies de contacto nos dois tipos de estabelecimento 

(IPSS) em função das diferentes zonas dos estabelecimentos (zonas de preparação, 

confeção ou distribuição). 

 

Tabela 19- Contagens (média e desvio padrão) de Mesófilos (log UFC/cm
2
) em superfícies de 

contacto, de acordo com o tipo de estabelecimento e zona de amostragem. 

Zona de amostragem  

Tipo de Estabelecimento 

IPSS 1   IPSS 2   

Média  Dp   Média  Dp Efeito estabelecimento 

Preparação 0,99 1,08 

 

0,81 1,14 n.s 

Confeção 1,20 0,58 

 

0,66 1,22 n.s 

Distribuição 0,71 0,77 

 

0,00 0,00 n.s 

Efeito zona n.s   n.s   

n.s- não significativo. 

 

Na Figura 5 apresentam-se os resultados das contagens médias (e desvio padrão) de 

mesófilos (log UFC/cm
2
) em superfícies de contato, de acordo com o efeito tipo de 

estabelecimento (IPSS 1 ou 2) e o tipo de zona do estabelecimento (zonas de 

preparação, confeção e distribuição). 
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Legenda: Zona 1 –Zona de preparação; Zona 2 – Zona de confeção ; Zona 3- Zona de distribuição 

Figura 5- Contagens de Mesófilos (log UFC/cm
2
) em superfícies de contacto, de acordo com o tipo 

de estabelecimento e zona de amostragem. 

 

Analisando a Tabela 19 e a Figura 5, verificamos a inexistência de diferenças 

significativas, sendo o menor teor microbiano médio obtido na zona de distribuição em 

ambas as IPSS, sendo que na instituição 2 o valor é nulo. Tal significa que nestes 

estabelecimentos existe uma desejável redução dos mesófilos ao longo das diferentes 

superfícies de laboração dos alimentos.  

Na IPSS 1, contudo, as médias de valores de mesófilos totais apresentam valores muito 

próximos nas diferentes zonas de laboração, não existindo qualquer efeito significativo 

entre as diferentes zonas. De realçar a observação de valores médios ligeiramente mais 

elevados na zona de confeção, seguindo a preparação e com valores inferiores a zona de 

distribuição. Ao contrário de Rodrígues et al. (2011) também realizaram análises as 

superfícies para pesquisa de mesófilos e em um dos estabelecimentos estudados 

observaram contagens médias de mesófilos mais de 10
3
 ufc/cm

2
 para as bancadas e as 

tábuas de corte apresentavam teores elevados de mesófilos para 3 das instalações, com 

níveis médios acima de 3x10
2
 ufc/cm

2
. Kochanski et al. (2009) avaliaram as condições 

microbiológicas de quatro equipamentos e utensílios (bancada de preparação de carnes, 

faca, tábua de corte e um processador de alimentos manual), de uma unidade de 

alimentação no Brasil e verificaram que os resultados para os mesófilos para as 

bancadas e de 2,2 x10
4
 ufc/cm

2
, e as tábuas de corte e facas apresentaram contagens de 

6,3 x10
3
 e 8,1 x10

2
 ufc/cm

2
, respetivamente. Os resultados das análises dos utensílios 

não vêm de encontro ao nosso estudo. 

Comparando os dois tipos de estabelecimentos, os valores médios de mesófilos na IPSS 

1 são mais elevados, em comparação com a IPSS 2. De salientar que a instituição 2 

apresenta como valores mais elevados de mesófilos na zona de preparação, mas mesmo 

assim são inferiores comparativamente à instituição 1.  
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Apesar de não se ter verificado qualquer efeito significativo (p <0,05) do tipo de 

estabelecimento nos valores de mesófilos encontrados, como também no efeito de zona, 

concluímos que a zona mais propícia à presença de mesófilos é a zona de confeção e a 

menor é a zona de distribuição, sendo de certa forma positivo tendo em conta que na 

zona de distribuição existe diminuição da carga microbiana. 

 Manipuladores: 

Na Tabela 20 apresentam-se os resultados das contagens médias (e desvio padrão) de 

mesófilos (log UFC/cm
2
), em mãos de manipuladores de acordo com o efeito do tipo de 

estabelecimento (IPSS 1 e 2) e da zona do estabelecimento (zonas de preparação, 

confeção ou distribuição).  

 

Tabela 20- Contagens (média e desvio padrão) de Mesófilos (log UFC/cm
2
) em mãos de 

manipuladores, de acordo com o tipo de estabelecimento e na zona de amostragem. 

Zona de amostragem  

Tipo de Estabelecimento 

IPSS 1   IPSS 2 

 Média  Dp   Média  Dp Efeito estabelecimento 

Preparação 1,6  1,62 

 

1,54 1,07 n.s 

Confeção 1,58 1,16 

 

0,94 1,23 n.s 

Distribuição 1,56 0,64 

 

1,13 1,47 n.s 

Efeito zona                n.s                  n.s   

Em cada coluna, médias com letras minúscula diferem significativamente; n.a- não aplicável; n.s- não 

significativo; *p < 0,05. 

 

Na Figura 6 apresentam-se os resultados das contagens médias (e desvio padrão) de 

Staphylococcus aureus (log UFC/cm
2
) em mãos de manipuladores, de acordo com o 

efeito tipo de estabelecimento (IPSS 1 ou 2) e o tipo de zona do estabelecimento (zonas 

de preparação, confeção e distribuição). 

 
Legenda: Zona 1 –Zona de preparação; Zona 2 – Zona de confeção ; Zona 3- Zona de distribuição 

 

Figura 6- Contagens de Mesófilos (log UFC/cm
2
) em mãos de manipuladores, de acordo com o tipo 

de estabelecimento e na zona de amostragem. 
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Observando os resultados da Tabela 20 e da Figura 6, verificamos a inexistência de 

diferenças significativas (p <0,05) para o efeito zona em IPSS, como para o efeito de 

estabelecimentos, os valores encontrados em manipuladores na zona de preparação, 

confeção e distribuição são semelhantes, sendo superior na zona de preparação e 

inferior na zona de distribuição. É de realçar que os valores médios entre os 

manipuladores da zona de preparação e da zona de distribuição são semelhantes, 

podendo inferir que como são os mesmos manipuladores que ocupam a zona de 

preparação, confeção e distribuição podem passar de uma zona para a outra sem cuidar 

da higienização correta das mãos. 

Na instituição 2 existem diferenças de zonas, embora não significativas, com a zona de 

preparação a apresentar valores superiores de mesófilos e a zona de confeção a 

apresentar níveis inferiores. Este resultado é naturalmente desejável para a IPSS 2, uma 

vez que a zona que apresenta maiores teores microbianos é a de preparação, e 

posteriormente existirá uma etapa ou processo que elimina ou reduz os valores de 

microbiota para níveis inferiores. Na instituição 1, os resultados não são assim tao 

satisfatórios, pois na zona de confeção os valores deviam ser menos elevados, dado que 

provavelmente não irão sofrer mais nenhum tratamento que reduza ou elimine os 

valores de mesófilos para níveis aceitáveis. Semelhante a Campos et al. (2009) 

verificaram no seu estudo que 22,2% dos manipuladores não trabalhavam 

exclusivamente na cozinha. Assim, no presente estudo o mesmo pode ter acontecido, o 

que representa um potencial risco de contaminação cruzada, pois, os utensílios ou 

alimentos podem ser contaminados por microrganismos presentes nessa área. Nas 

IPSS´s acontece o mesmo, pois muitos manipuladores de alimentos não trabalham só na 

cozinha, são o intermédio entre os cozinheiros e os utentes, podendo, se não houver 

boas práticas de higiene e organização, os funcionários serem o principal veículo de 

contaminação. 

É imprescindível que antes da manipulação de alimentos e após qualquer interrupção 

nas atividades que estão a realizar, os manipuladores higienizem de forma correta as 

mãos, de modo a não serem um fator de risco na contaminação dos mesmos (Smigic et 

al., 2016). 

No estudo Lues e Tonder (2007), 98% das mãos e 84% dos aventais dos manipuladores 

de alimentos que trabalham em charcutaria na África do Sul, apresentavam contagens 

de mesófilos acima de 1x10
2
 ufc/cm

2
 considerados não satisfatórios e Almeida et al. 

(1995) verificaram contagens de mesófilos de 1,3 x10
7 

ufc/mão. 
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 VII.4.2- Enterobacteriaceae 

 

 Superfícies: 

 

Na Tabela 21 apresentam-se os resultados das contagens médias (e desvio padrão) de 

Enterobacteriaceae (log UFC/cm
2
) em superfícies de contacto com alimentos, de acordo 

com o efeito tipo de estabelecimento (cantina ou bar) e zona do estabelecimento (zonas 

de preparação, confeção ou distribuição).  

 

Tabela 21- Contagens (média e desvio padrão) de Enterobacteriaceae (log UFC/cm
2
) em superfícies 

de contacto de acordo com o tipo de estabelecimento e zona de amostragem. 

Zona de amostragem 

Tipo de Estabelecimento 

IPSS 1   IPSS 2 

 Média  Dp   Média  dp Efeito estabelecimento 

Preparação 0,23 0,52 

 

0,08 0,24 n.s 

Confeção 0,20 0,55 

 

0,13 0,36 n.s 

Distribuição 0,11 0,25 

 

0,00 0,00 n.s 

Efeito zona n.s   n.s   

n.s- não significativo. 

 

Na Figura 7 ilustram-se os resultados das contagens médias (e desvio padrão) de 

enterobacteriaceae (log UFC/cm
2
) em superfícies de contato, de acordo com o efeito 

tipo de estabelecimento (IPSS 1 ou 2) e o tipo de zona do estabelecimento (zonas de 

preparação, confeção e distribuição). 

 

 
Legenda: Zona 1 –Zona de preparação; Zona 2 – Zona de confeção; Zona 3- Zona de distribuição 

Figura 7- Contagens de Enterobacteriaceae (log UFC/cm
2
) em superfícies de contacto, de acordo 

com o tipo de estabelecimento e zona de amostragem. 
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Observando os valores da Tabela 21 e Figura 7, verifica-se que não existem diferenças 

significativas no efeito zona para cada estabelecimento. Contudo, os valores médios de 

Enterobacteriaceae obtidos na IPSS 1 mostram-nos que o teor desta população vai 

baixando ao nível das superfícies de laboração dos alimentos, o que comparando com a 

IPSS 2 os valores médios deste microrganismo vai aumentando ao nível das superfícies 

de laboração dos alimentos, tendo em conta que na distribuição o valor é nulo. Segundo 

Henriques (2010) é importante que estas zonas sejam separadas e devidamente 

identificadas e em cada uma destas deve existir materiais específicos destinados a cada 

área e/ou tarefa, distinguidos pela cor, por exemplo cortar legumes na tábua verde e com 

a faca da mesma cor, é uma forma de evistar as contaminações cruzadas. Estes 

procedimentos devem ser cumpridos em todas as fases e etapas, de modo a reduzir a 

possibilidade de contaminação cruzada. 

Relativamente ao efeito estabelecimento, os valores de Enterobacteriaceae mais 

elevados nas superfícies das zonas preparação da IPSS 1 e na zona de confeção 

observado na IPSS 2, sugerem que na IPSS 1 existe uma maior manipulação de 

alimentos crus que possam conter níveis mais elevados de Enterobacteriaceae ou 

procedimentos de higienização menos eficazes que na  IPSS 2. 

É importante que as superfícies húmidas como, por exemplo, panos de limpeza, 

esponjas e todas as superfícies de cozinha (utensílios, pratos, torneiras) sejam 

higienizados regularmente, para que estes não se tornem reservatórios de bactérias 

(Taché & Carpentier, 2014). Num estudo realizado num centro de cuidados infantis no 

Texas, Staskel et al. (2007) encontraram 41% das superfícies analisadas contaminadas 

com 27 tipos de bactérias diferentes. Destas, 88% incluíram bactérias da família 

Enterobacteriaceae e a maior contaminação foi encontrada no lava-loiça (82% amostras 

positivas), na tampa do lixo (50% amostras positivas), nas tábuas de corte (50% 

amostras positivas) e no balcão de preparação de alimentos (41% amostras positivas). 

As boas práticas de higiene são e serão a maneira mais eficaz de reduzir e eliminar a 

carga microbiana presente. 

 

 Manipuladores: 

 

Na Tabela 22 apresentam-se os resultados das contagens médias (e desvio padrão) de 

Enterobacteriaceae (log UFC/cm
2
) em mãos de manipuladores, de acordo com o efeito 

tipo de estabelecimento (IPSS 1 e 2) e o tipo de zona do estabelecimento (zonas de 

preparação, confeção ou distribuição). 



 

  
82 

 

Tabela 22- Contagens (média e desvio padrão) de Enterobacteriaceae (log UFC/cm
2
) em mãos de 

manipuladores de acordo com o tipo de estabelecimento e na zona de amostragem. 

Zona de amostragem 

Tipo de Estabelecimento 

IPSS 1   IPSS 2 

 Média  Dp   Média  dp Efeito estabelecimento 

Preparação 0,00 0,00 

 

0,00 0,00 n.s 

Confeção 0,00 0,00 

 

0,00 0,00 n.s 

Distribuição 0,00 0,00 

 

0,68 0,43 n.s 

Efeito zona n.s   n.s   

n.s- não significativo. 

 

Na Figura 8 ilustram-se os resultados das contagens médias (e desvio padrão) de 

enterobacteriaceae (log UFC/cm
2
) em mãos de manipuladores, de acordo com o efeito 

tipo de estabelecimento (IPSS 1 ou 2) e o tipo de zona do estabelecimento (zonas de 

preparação, confeção e distribuição). 

 

 
Legenda: Zona 1 – Zona de preparação; Zona 2 – Zona de confeção; Zona 3- Zona de distribuição 

Figura 8- Contagens de Enterobacteriaceae (log UFC/cm
2
) em mãos de manipuladores de acordo 

com o tipo de estabelecimento e na zona de amostragem. 

 

Observando os valores da Tabela 22, verifica-se que não existem diferenças 

significativas para o efeito zona e para o efeito tipo de estabelecimento. Contudo, os 

valores médios apresentados nas diferentes zonas de laboração de alimentos para a IPSS 

1 é nulo, enquanto a IPSS 2 a zona de distribuição apresenta maior teor de 

Enterobacteriaceae comparando com as outras zonas que é zero, o que não é expectável. 

Tal pode ser devido ao facto dos manipuladores na zona de distribuição não efectuem 

tão frequentemente a higienização das mãos, comparativamente aos manipuladores das 

outras zonas, pois, neste tipo de instituições a zona de distribuição é muitas vezes 

partilhada com funcionários que não fazem parte da cozinha, apenas servem as refeições 

aos utentes, entre outras tarefas, estando assim mais suscetíveis à contaminação.  
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É importante reforçar que os manipuladores de alimentos têm um papel fundamental na 

prevenção de doenças de origem alimentar durante a preparação/confeção e distribuição 

de alimentos (Lues & Tonder, 2007). A presença desta microbiota nas mãos dos 

manipuladores pode ser indicadora de contaminação fecal e da possível existência de 

microrganismos potencialmente patogénicas (Castro, 2008). Posto isto, realça-se a 

importância de existir uma prática correta de lavagem e desinfeção das mãos. Shojou et 

al. (2006) avaliaram a eficácia da higiene das mãos e observaram uma redução de 

72,2% para 32%. 

 

VII.4.3- Fungos 

 

 Superfícies: 

 

Na Tabela 23 apresentam-se os resultados das contagens médias (e desvio padrão) de 

Fungos (log UFC/cm
2
) em superfícies de contacto, de acordo com o efeito tipo de 

estabelecimento (1 e 2) e zona do estabelecimento (zonas de preparação, confeção ou 

distribuição). 

 

Na Figura 9 ilustram-se os resultados das contagens médias (e desvio padrão) de bolores 

e leveduras (log UFC/cm
2
) em superfícies de contato, de acordo com o efeito tipo de 

estabelecimento (IPSS 1 ou 2) e o tipo de zona do estabelecimento (zonas de 

preparação, confeção e distribuição). 

 

Tabela 23- Contagens (média e desvio padrão) de bolores e leveduras (log UFC/cm
2
) em superfícies 

de contacto de acordo com o tipo de estabelecimento e zona de amostragem. 

Zona de amostragem 

Tipo de Estabelecimento 

IPSS 1   IPSS 2 

 Média  Dp   Média  dp Efeito estabelecimento 

Preparação 0,09
a
 0,38 

 

0,00 0,00 n.s 

Confeção 0,00
b
 0,00 

 

0,00 0,00 n.s 

Distribuição 0,00
b
 0,00 

 

0,00 0,00 n.s 

Efeito zona *   n.s   

Em cada coluna, médias com letras minúscula diferem significativamente; n.s- não significativo; * p < 

0,05. 
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Legenda: Zona 1 –Zona de preparação; Zona 2 – Zona de confeção ; Zona 3- Zona de distribuição 

Figura 9- Contagens de Fungos (log UFC/cm
2
) em superfícies de contacto de acordo com o tipo de 

estabelecimento e zona de amostragem. 

 

Observando a Tabela 23, verifica-se a inexistência de diferenças significativas entre os 

valores médios encontrados nas três zonas de estudo para a IPSS2. Contudo na IPSS1 

verificou-se um efeito significativo (p< 0,05) entre as contagens obtidas entre zonas, 

com a zona de preparação a ser a única onde se detetou a presença de fungos. 

Comparando os dois estabelecimentos também verificamos que não existe diferenças 

significativas para as contagens de fungos obtidas, apesar do teor de fungos obtido na 

instituição 1. Nesta verifica-se uma redução significativa da zona de preparação para as 

restantes em que o valor é nulo. 

Na generalidade, os valores das contagens apresentaram-se baixos para bolores e 

leveduras. Soares et al. (2013) que na avaliação higiénica efetuada a 27 superficies de 

contacto no bar e 39 na cantina (antes e após formação de manipuladores), obtiveram 

resultados na primeira amostragem de 0,25 log (ufc/cm
2
) e 0,38 log (ufc/cm

2
), 

respetivamente. Na segunda amostragem, relataram contagens médias de 0,242 log 

(ufc/cm
2
) no bar e na cantina de 0,098 log (ufc/cm

2
), notando-se uma redução da 

contaminação em ambos os casos.  

 

VII.4.4- Staphylococcus aureus 

 

 Superfícies: 

 

Na Tabela 24 apresentam-se os resultados das contagens médias (e desvio padrão) de 

Staphylococcus aureus (log UFC/cm
2
) em superfícies de contacto, de acordo com o 

efeito tipo de estabelecimento (IPSS 1 e 2) e zona do estabelecimento (zonas de 

preparação, confeção ou distribuição). 
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Tabela 24- Contagens (média e desvio padrão) de Staphylococcus aureus (log UFC/cm
2
) em 

superfícies de contacto de manipuladores de acordo com o tipo de estabelecimento e na zona de 

amostragem. 

Zona de amostragem 

Tipo de Estabelecimento  

IPSS 1   IPSS 2   

Média  Dp   Média  Dp Efeito estabelecimento 

Preparação 0,04 0,17 

 

0,00 0,00 n.s 

Confeção 0,0 0,00 

 

0,01 0,03 n.s 

Distribuição 0,00 0,00 

 

0,00 0,00 n.s 

Efeito zona n.s   n.s   

n.a- não aplicável; n.s- não significativo. 

 

Na Figura 10 apresentam-se os resultados das contagens médias (e desvio padrão) de 

Staphylococcus aureus (log UFC/cm
2
) em superfícies de contato, de acordo com o 

efeito tipo de estabelecimento (IPSS 1 ou 2) e o tipo de zona do estabelecimento (zonas 

de preparação, confeção e distribuição). 

 
Legenda: Zona 1 –Zona de preparação; Zona 2 – Zona de confeção ; Zona 3- Zona de distribuição 

Figura 10- Contagens de Staphylococcus aureus (log UFC/cm
2
) em superfícies de contacto, de 

acordo com o tipo de estabelecimento e zona de amostragem. 

Na figura 10, observa-se que em relação aos efeitos tipo de estabelecimento e zona não 

se observaram diferenças significativas para este microrganismo nas superfícies de 

contacto de alimentos analisadas. 

Os valores médios são baixos porque no total das 72 superfícies analisadas, apenas 4 

superfícies apresentavam-se contaminadas por este microrganismo. Destas 4, 

correspondiam 3 da zona de preparação à IPSS 1 e 1 da zona de confecção à IPSS 2, o 

que de certo modo é positivo tendo em consideração que a zona de distribuição não 

apresentaram qualquer contagem microbiana, e na zona de confecção apresenta um 

valor baixo. A zona de preparação obteve contagens muito baixas, ainda assim sendo 

superior na IPSS 1, é de realçar que as únicas superfícies que obtiveram resultados 

foram as tábuas de corte vermelha e a bancada de confeção, devendo assim ser o tipo de 
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equipamento mais vulnerável a contaminações, podendo a causa ser o facto de serem 

muito utilizadas e assim adoptarem uma superfície rugosa, dificultando assim a sua 

higienização. 

Legnani et al. (2004) analisaram 36 superfícies de trabalho (mesas, tábuas, etc) que se 

apresentaram em conformidade com contagens médias <1 ufc/cm
2
. Losito et al. (2014) 

referem que as condições de higiene das superfícies podem ser variáveis devido a 

fatores como as condições ambientais (temperatura, humidade), os microrganismos 

presentes em alimentos crús ou processados, o tipo de superfície utilizada, bem como a 

eficácia dos programas de saneamento utilizados.  

A contaminação das superfícies também depende muito das suas características, pois as 

características principais dos equipamentos e superfícies é serem lisas, não tóxicas, não 

absorventes e de fácil higienização. 

 

 Manipuladores: 

 

Na Tabela 25 apresentam-se os resultados das contagens médias (e desvio padrão) de 

Staphylococcus aureus (log UFC/cm
2
) em mãos de manipuladores, de acordo com o 

efeito tipo de estabelecimento (cantina ou bar) e o tipo de zona do estabelecimento 

(zonas de preparação, confeção ou distribuição). 

Na Figura 11 apresentam-se os resultados das contagens médias (e desvio padrão) de 

Staphylococcus aureus (log UFC/cm
2
) em mãos de manipuladores, de acordo com o 

efeito tipo de estabelecimento (IPSS 1 ou 2) e o tipo de zona do estabelecimento (zonas 

de preparação, confeção e distribuição). 

 

Tabela 25- Contagens (média e desvio padrão) de Staphylococcus aureus (log UFC/cm
2
) em mãos de 

manipuladores de acordo com o tipo de estabelecimento e na zona de amostragem. 

n.s- não significativo 

 

Zona de amostragem 

Tipo de Estabelecimento 

IPSS 1   IPSS 2 

 Média  Dp   Média  dp Efeito estabelecimento 

Preparação 0,69 0,96 

 

0,00 0,00 n.s 

Confeção 0,28 0,33 

 

0,00 0,00 n.s 

Distribuição 0,16 0,23 

 

0,26 0,50 n.s 

Efeito zona n.s   n.s   
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Legenda: Zona 1 –Zona de preparação; Zona 2 – Zona de confeção; Zona 3- Zona de distribuição 

Figura 11- Contagens de Staphylococcus aureus (log UFC/cm
2
) em mãos de manipuladores de 

acordo com o tipo de estabelecimento e na zona de amostragem. 

Na Tabela 25, observa-se que para o efeito tipo de estabelecimento e para o efeito zona 

não existem diferenças significativas, logo não existem diferenças entre as duas IPSS´s.  

Os valores médios são baixos, porque de um total de 24 manipuladores analisados 

apenas 7 apresentavam as mãos contaminadas com Staphylococcus aureus. Destes, 6 

eram manipuladores da instituição 1, 2 da zona de preparação, 2 da zona de confeção e 

2 da zona de distribuição, e apenas 1 correspondia a manipuladores da instituição 2, 

sendo da zona de distribuição, é preocupante na medida que não deveria existir qualquer 

tipo de microbiota. Valero et al. (2017) detetaram 34 das 128 mãos de manipuladores 

(26,6%) com contagens inferiores a 30 ufc/cm
2
. A presença de S. aureus foi detetada no 

estudo de Lilian et al. (2012), onde 53,3% dos manipuladores estavam contaminados e 

no estudo Balzaretti e Marzano (2013) onde 3,5% dos manipuladores apresentavam 

limites não satisfatórios, estes resultados demonstram que ainda existe muito trabalho 

pela frente. 

Boyce & Pittet (2002) mostraram a importância de higienizar corretamente as mãos, 

nomeadamente com a utilização de agentes antisséticos, como o álcool etílico que 

mostrou maior eficácia e reduziu a microbiota das mãos em 99,62%, em comparação à 

utilização de água e sabão que a reduziu, aproximadamente, em 90%.  

Para que este procedimento seja cumprido, é importante que exista obrigatoriedade das 

instituições em implementar as boas praticas de higiene e de manipulação de alimentos, 

por exemplo a empresa Mcdonald's tem um sistema de alerta para que as pessoas assim 

que possível ou achem logo necessário higienizem as mãos, e quando falamos em 

instituições de terceira idade é um procedimento que tem que ser exímio pois existe 

muita manipulação de objetos e contato diverso com muitas pessoas. Assim, concluímos 

que a consciencialização e informação dos manipuladores das principais vias e veículos 

de contaminação dos alimentos, é absolutamente necessária para evitar a contaminação 

microbiana e reduzir a ocorrência de toxinfeções alimentares. 
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Capítulo VIII- Conclusões 

Com este trabalho pretendeu-se verificar algumas caracteristicas de qualidade e 

segurança alimentar em duas IPSS´s depois dos seus colaboradores serem sujeitas a um 

plano de formação (Anexo II). Para isso recorreu-se a uma checklist (Anexo I) semi-

quantitativa para servir como suporte na auditoria inicial e final, tendo sido verificado 

que existiu uma melhoria acentuada em ambas as instituições relativamente aos 

parâmetros avaliados. 

Os resultados das auditorias finais às unidades de restauração coletiva, IPSS, revelaram 

uma baixa percentagem de itens não conformes, que variou entre 2% IPSS 1 e 5,9% 

IPSS 2, com o resultado global de Muito Bom e sem reincidência das não 

conformidades. Os requisitos não conformes na auditoria inicial foram encontrados ao 

nível da higiene das mãos, limpeza das instalações e utensílios, falhas nos registos e 

documentação, incorreto acondicionamento de equipamentos.  

A má higiene das mãos continua a ser uma das não conformidades mais encontradas 

pelos investigadores. Sendo as mãos um potencial veículo de contaminação dos 

alimentos, esse deve ser um ponto fulcral nas formações direcionadas aos 

manipuladores de alimentos. A contaminação cruzada é outra das falhas encontradas 

sendo necessária maior exigência, responsabilização e sensibilização dos colaboradores 

desta instituições sobre a importância da higiene pessoal e das instalações e utensílios. 

As formações sucintas, mais participativas e on job e o acompanhamento mais assíduo 

de um técnico para um reforço positivo parecem ser uma boa estratégia visto que não 

houve reincidência dos comportamentos de risco da auditoria inicial para a final.  

As auditorias servem de suporte no planeamento das formações tendo sempre em 

consideração que a formação fornecida não deve ser aplicada apenas para cumprir os 

planos de formação, mas sim, para aumentar competências e capacitar os manipuladores 

para o cumprimento do plano HACCP.  

Em relação à avaliação dos níveis de conhecimentos dos manipuladores de alimentos, 

foi notório o efeito da formação em ambas as instituições, mas foi perceptível que é dos 

pré-requisitos mais debilitados, aos quais por vezes os dirigentes não dão tanta 

importância que a formação é mais débil. 

Relativamente às análises microbiológicas realizadas aos géneros alimentícios, 

verificou-se que, não foram detetados microrganismos patogénicos como Salmonella 

spp., Escherichia coli e Listeria monocytogenes, em nenhuma das amostras analisadas, 

sendo um resultado positivo e satisfatório. Como era espectável, os teores médios mais 
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elevados de microrganismos mesófilos e Enterobacteriaceas foram encontrados nas 

refeições frias.  

Através das análises a amostras de alimentos comprovamos que existem diferenças 

entre as duas instituições. De forma global a IPSS 2 apresentou teores bacterianos 

menores em comparação com a IPSS 1. Contudo estes teores apenas foram 

significativamente menores para o efeito do tipo de estabelecimento relativamente ao 

teor em bolores e leveduras. 

Relativamente ao tipo de refeição, as refeições frias, como saladas e queijo e fiambre 

fatiados, apresentam-se como tendo maior teor microbiano do que as refeições que 

sofrem algum tratamento térmico. O efeito do tipo de refeição foi contido apenas 

estatisticamente significativo relativamente às contagens de mesófilos e 

enterobacteriaceae.  

Posto isto, é importante realçar a necessidade de boas práticas de higiene e de fabrico 

como a implementação de todos os pré-requisitos e sistema HACCP, durante a 

preparação, confeção e distribuição destes alimentos e ter a especial atenção a géneros 

que não sofrem qualquer tratamento térmico. 

No presente estudo, nas superfícies de contacto analisadas não foi detetada a presença 

de Escherichia coli e Listeria monocytogenes, no entanto, é importante ter em 

consideração que este último sobrevive em ambientes frios e húmidos, permitindo a sua 

multiplicação. Portanto, é imprescindível existir um processo rápido de secagem de 

superfícies, de modo a reduzir a proliferação de bactérias, sendo a água um fator 

essencial para multiplicação microbiana. Relativamente aos retantes microrganismos, 

mesófilos e enterobacteriaceae apresentaram valores mais elevados o que nos dá a 

informação cerca da eficácia dos procedimentos de limpeza e desinfecção utilizados nos 

estabelecimentos de restauração, neste ponto todos os resultados foram não 

significativos entre as zonas e o tipo de estabelecimentos. 

Contudo, detetou-se a presença de Staphylococcus aureus, não apresentando efeito 

significativo em função da zona de amostragem no estabelecimento quer nas mãos dos 

manipuladores quer nas superfícies de contacto nas diferentes zonas avaliadas dos 

estabelecimentos. 

O sucesso do sistema de segurança alimentar depende do acompanhamento constante e 

dos ajustes que são necessários efetuar nesse processo contínuo e dinâmico, sendo as 

auditorias, formação e recolha de amostras os métodos de verificação necessários para 

determinar a eficácia das medidas tomadas. 
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Anexos 

Anexo I- Checklists hígio-sanitárias aplicadas nas duas IPSS 

 Adptado de *Veiros MBI, Macedo SMII, Santos MCTIII, Proença RPCIV, Rocha AV, Kent-Smith LVI 

I.1- Checklist hígio-sanitária aplicada na IPSS 1 numa fase inicial. 

Nome Instituição 1 

Tipo de serviço IPSS 

Data 20-01-2017 

Responsável Tiago Silva Pereira 

 

Objetivo: 

Aplicar uma checklist quantificada, baseada na legislação comunitária europeia, 

contemplando especificações nacionais, para servir como instrumento de avaliação e 

diagnóstico higio-sanitário em unidades de restauração, particularmente a coletiva. 

A legislação europeia em que se baseia são nos Regulamentos Comunitários CE 

nº178/2002, nº852/2004, nº853/2004, nº854/2004, nº882/2004) relativa à segurança e 

higiene alimentar e respetivos controlos oficiais. Também a legislação portuguesa, 

Decretos-Lei nº560/99, nº132/2000, nº179/2004, nº113/2006 e 195/2005 e ainda o 

Codex Alimentarius (1999, 2003). 

Metodologia: 

A checklist quantificada foi organizada em 6 módulos, divididos por temas específicos 

(itens), por sua vez, subdivididos em parâmetros (subitens) a analisar baseados na 

legislação vigente, resultando num total de 50 itens e 192 subitens. O número de itens 

de cada módulo é variável e está de acordo com o número de aspetos considerados 

essenciais para a avaliação de cada tema.  

Esta ferramenta de trabalho procura oferecer uma avaliação e/ou diagnóstico cuidadoso 

de unidades de restauração, possibilitando uma classificação das unidades de 

restauração, quantitativa a nível global e por módulos. A pontuação e a classificação 

nominal de cada módulo foram estruturadas visando facilitar a visualização das áreas e 

procedimentos por etapas, tendo em consideração a adequação por itens, mediante as 

exigências legais.  

A soma dos subitens dá origem à atribuição de um valor fixo por item. A soma dos 

valores por item traduz-se na Constante dos respetivos Módulos (K), sendo um valor 

fixo e específico por módulo. Por outro lado, cada módulo tem um determinado peso – 

Peso do Módulo (P). Para a sua quantificação, foi tida em conta a representatividade de 
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cada módulo na avaliação cabal de procedimentos para a segurança alimentar e, 

proporcionalmente, o número de subitens em avaliação (Tabela 26). 

Tabela 26- Descrição de Módulos que compõem a checklist com os respetivos números de subitens, 

itens, peso e constante de módulos. 

Módulos N.º Subitens N.º de Itens Peso de Módulo Constante de Módulo 

Instalações físicas e ambiente 51 14 10 51 

Manipuladores de Alimentos 21 6 15 21 

Equipamentos e utensílios 16 4 15 16 

Receção e armazenamento 19 5 20 19 

Preparação, confeção, copa e 

distribuição 
56 12 20 56 

Controlo de qualidade 42 9 20 42 

 

A pontuação de cada item é obtida pela classificação consequente dos respetivos 

subitens. Assim, a classificação dos subitens faz-se da seguinte forma: 

- Sim (S): quando se verifica a observância adequada de determinado aspeto; 

- Não (N): quando determinado subitem não está de acordo; 

- Não aplicável (NA): sempre que não se enquadre determinado procedimento ou 

equipamento no estabelecimento. 

Desta forma, para calcular a Pontuação do Módulo da checklist é preciso saber o 

número total de nota Sim (S) e de Não Aplicável (NA) de cada módulo. Primeiro torna-

se necessário multiplicar o número de Sim (S) pelo Peso do Módulo (P), sendo obtida 

através da seguinte fórmula: 

 

𝑷𝑴 =
(𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑆 × 𝑃)

(𝐾 − 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑁𝐴)
 

 

Sendo que: 

PM = pontuação de cada módulo; K = constante do módulo; 

S = total de sim; NA = total de não se aplica. 

P = peso do módulo; 

Para que o valor da pontuação de cada módulo seja transformado em percentagem e 

torne possível a classificação dos módulos e da checklist, são necessárias as seguintes 

fórmulas: 

% 𝑴ó𝒅𝒖𝒍𝒐 =
(𝑃𝑀 × 100)

𝐾
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% 𝐆𝐥𝐨𝐛𝐚𝐥 =
Σ % Módulos 1 a 6

6
, Ou 

  

% Global =
Σ PM × 100 

205
 

 

% Global =  6 / 6 ou % Global = ∑ PM x 100 / 192  

Desta forma, com a obtenção dos valores percentuais consegue-se classificar 

qualitativamente quer os módulos, quer a unidade de restauração (Tabela 27).  

Tabela 27- Classificação qualitativa para os módulos e para a checklist. 

Classificação Qualitativa Intervalos de Pontuação (%) 

Muito bom ≥ 90% 

Bom ≥ 75 e < 90% 

Aceitável ≥ 50% e < 75% 

Não Aceitável < 50% 

 

Os resultados destes cálculos são necessários para obter a avaliação final expressa sob a 

forma de pontuação quantitativa e classificação qualitativa de qualquer unidade em 

análise através da presente checklist.  

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

I-Instalações Físicas e Ambiente (P=51) 

 

(4) I.1.Construção e conceção: permite higienização (S,) conservação (S), evita fluxo 

mecânico de ar das zonas contaminadas para as limpas (S), layout: fluxo zona limpa- 

zona suja (N). 

(5) I.2.Instalações: limpas (S), conservadas (S), bem iluminadas (S), bem ventiladas 

(S), temperatura ambiente adequada (S). 

(2) I.3.Espaço de trabalho: áreas fisicamente separadas (S), espaço adequado para 

circulação de pessoas (N). 

(6) I.4.Instalações Sanitárias: Separadas por sexo (S), n.º suficiente (S), autoclismo de 

comando não manual (S), torneira de comando não manual (S), sem contacto direto com 

os locais de manipulação de alimentos (S), ventilação adequada (S). 

(4) I.5.Vestiários: separados por sexo (S), dotados de lavatórios (S), limpos (S). cacifos 

individuais (S). 
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(4) I.6.Pavimento: Material adequado e conservado (S), limpo (S), antiderrapante (S), 

Escoamento adequado (S). 

(4) I.7.Paredes: Material adequado e conservado (S), limpo (S), facilmente lavável até 

1,5 m de altura (S), cantos arredondados (S). 

(5) I.8.Tectos: Material adequado (S), bem conservado (S), limpo (S), evita 

desprendimento de partículas (S), proteção de lâmpadas (S). 

(3) I.9.Janelas: Material adequado (S), limpo e conservadas (S), dotadas de redes 

mosquiteiras (N). 

(3) I.10.Portas: Material adequado (S), limpas (S), conservadas (S). 

(3) I.11.Lava mãos: em todas ou nas principais áreas de manipulação (S), sabonete 

líquido desinfetante (S), dispositivo secagem adequado (N). 

(1) I.12. Água: Potável em todos os pontos (S).  

(2) I.13. Gelo: de água potável (S), não contaminado durante a manipulação (S). 

(5) I.14.Lixo ou Resíduo Alimentar: em caixotes com tampa e saco plástico (S), 

acionamento não manual (N), limpos e bem conservação (N), adequada remoção e 

eliminação do RA (S), local para recolha mantido limpo e livre de animais e pragas (S). 

 

II-Manipuladores de alimentos (P=21) 

 

(5) II.1.Vestuário/Calçado: adequado (S), completo (S), limpo (S), bem conservado 

(S) uso exclusivo áreas laboração (S). 

(4) II.2.Ausência de: adornos (N), unhas compridas (N), unhas com verniz (N), lesões 

cutâneas lesões desprotegidas (S). 

(5) II.3.Formação: formação e/ou instrução adequada para desempenho correto das 

funções (S), supervisão constante por pessoa com formação adequada (S), formação 

básica (S), formação periódica (S), formação complementar (N). 

(3) II.4.Saúde e HST: existem EPI’s usados adequadamente e sempre que necessário 

(S), existência de fichas de aptidão atualizadas dos manipuladores de alimentos (S), 

existem programadas de segurança e saúde no trabalho (S). 

(3) II.5.Lavagem das mãos: sempre que necessário (S), de forma correta (N), com o 

produto adequado (S).  

(1) II.6.Hábitos higiénicos: comportamento e/ou procedimento seguro na manipulação 

(S). 

III- Equipamentos e Utensílios (P=16)  
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(2) III.1.Superfícies (contato com alimentos): material adequado (S), conservado e 

higienizadas (S). 

(3) III.2.Utensílios e Recipientes: limpos e bem conservadas (S), material adequado 

(S), separados e identificados por áreas (S). 

(9) III.3.Equipamentos: conservação (S), manutenção (S), não avariado (S), permitem 

controlo e monitorização temperatura (S), disposição a facilitar o fluxo de produção (S), 

evitam contaminação dos alimentos (S), boas práticas de higiene (S), existência da ficha 

de segurança para cada equipamento (N), registo da manutenção e reparação do 

equipamento (S). 

(2) III.4.Procedimentos: Higienização após o contacto cru cozinhado (S), específico 

para cada turno de trabalho (S). 

IV- Receção e Armazenamento (P=19) 

 

(5) IV.1.Receção: local apropriado (S), verificação de produtos (S), quantidade (S), 

embalagens integras (S), prazo de validade (S). 

(5) IV.2.Economato: afastamento da parede (S), sem embalagens amassadas ou 

rasgado (S), bom estado de conservação (S), limpeza (S), ausência de alimentos em 

contato com o pavimento (N). 

(5) IV.3.Armazenagem em frio: à temperatura adequada (S), controlo e registo das 

temperaturas (S), alimentos dentro do prazo de validade (S), alimentos bem-

acondicionados (S), com rotulagem visível (S). 

(2) IV.4.Equipamentos de refrigeração, congelação e de manutenção de 

congelados: limpeza adequada (S), registo eletrónico ou manual (S). 

(2) IV.5.Descongelação: congelados não usados no momento mantidos a -18ºC (S), 

descongelados mantidos sob refrigeração (N). 

V- Preparação, Confeção, Copa E Distribuição (P=56) 

 

(3) V.1.Alimentos crus: bem separados de alimentos cozidos ou pré-cozidos (S), 

hortícolas e frutas crus são higienizados (S), se necessário monitorizam a temperatura 

(S). 

(6) V.2.Fritura: fritadeira com termostato funcional (S). temperatura menor ou igual a 

180 ºC (S), recolha de amostra para verificação de compostos polares (S), verificação 
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continua das características sensoriais (S), troca caso haja alteração do óleo (S), 

reciclagem do óleo usado (S). 

(2) V.3.Confeção: Garantidas temperaturas superiores a 75.º C no centro térmico (S), 

procedimentos seguros de forma a evitar contaminações cruzadas (S). 

(3) V.4.Pós- confeção: Curto intervalo até consumo (N), controlo de temperatura (S), 

alimentos não servidos são imediatamente refrigerados (S). 

(4) V.5.Sala de refeições: equipamentos, mobiliário e pavimentos higienizados (S), 

recipientes com tampa (S), alimentos frios a T maior que 0.ºC e menor que 5ºC (S), 

alimentos quentes mantidos a T superiores a 65ºC (S).  

(4) V.6.Refrigeração / Congelação: refrigeração imediata de alimentos a servir numa 

refeição posterior (S), controlo das temperaturas de refrigeração e de congelação (S), 

refrigeração a temperaturas superiores a 0ºC e menores ou iguais a 5ºC (S), congelação 

com temperaturas maiores ou iguais a -18º (S). 

(4) V.7.Alimentos transportados: carros fechados e indicados para o transporte (S), 

temperatura superior a 60ºC para quentes (N), protegidos em recipientes fechados (S), 

controlo de temperaturas na entrega aos domicílios (N). 

(2) V.8.Regeneração ou aquecimento: atinge T mínima de 75ºC no centro térmico (S), 

distribuído num curto intervalo de tempo (N). 

(7) V.9.Área de limpeza e armazenamento: instalações adequadas (S), higienizados 

(S), armazenagem correta de utensílios e equipamentos (N), material resistente à 

corrosão (S), de fácil limpeza (S), possuem água quente e fria (S), com equipamentos de 

limpeza (maquinas de lavagem) (S). 

(9) V.10.Lavagem de loiça fina: área limpa (S), bem conservada (S), circuito adequado 

e eficiente (S), produtos de higienização eficientes (S), água quente e sob pressão (S), 

pré-lavagem adequada (S), lavagem mecânica (S), secagem eficaz (S), armazenamento 

adequado da loiça fina (S). 

(9) V.11.Lavagem de loiça grossa: área limpa (S), bem conservada (S), circuito 

adequado e eficiente (S), produtos de higienização eficientes (S), água quente e sob 

pressão (S), pré-lavagem adequada (S), lavagem mecânica (S), secagem eficaz (S), 

armazenamento adequado da loiça grossa (S).  

(3) V.12.Higienização: produtos adequados (S), procedimentos adequados (S), evita 

contato produtos químicos com alimentos (S). 

VI- Controlo de Qualidade (P=42) 
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(5) VI.1.Implementação de procedimentos e sistemas: cumprimento dos requisitos de 

higiene (S), Código de Boas Práticas (S), Pré-requisitos do HACCP (S), Sistema 

baseado nos princípios do HACCP (S), Pré-requisito na qualificação de fornecedores 

(S). 

(1) VI.2.Rastreabilidade: identificação e qualificação dos fornecedores (S). 

(4) VI.3.Plano de higienização: procedimentos para lavagem e desinfeção (N), 

definição das zonas a serem limpas (S), responsáveis pelo processo e áreas (S) materiais 

e procedimentos adequados (S). 

(5) VI.4.Programa de controlo de pragas: registo (S), empresa específica (S), 

ausência do vestígio de pragas (S), insectocaçador (S), redes mosquiteiras nas janelas, 

quando estas estiverem abertas (N). 

(2) VI.5.Visitantes: todos recebem vestuário adequado (S), cumprem as regras de 

cozinha (N). 

(4) VI.6.Identificação dos alimentos: etiquetas (S), data de validade (N), data de 

manipulação (S), n.º de lote (N). 

(6) VI.7.Registos e Análises microbiológicas: PCC (N), alimentos (S), superfície (S), 

manipuladores (S), equipamentos (N), utensílios (N). 

(7) VI.8.Amostra: recolhida diariamente (S), todos os pratos (S), armazenada sob 

refrigeração ou congelação (S), conservada no mínimo 3 dias após consumo de todo lote 

(S), quantidade mínima de 100g (S), recipiente estéril (S), procedimento de recolha 

correto (N). 

(8) VI.9. Documentos e registos: programa de formação (S), programa de controlo de 

pragas (S), temperaturas (S), rastreabilidade (S), código de boas práticas de higiene (S), 

código de boas práticas de fabrico (S), fichas técnicas de produtos (S), fichas de aptidão 

dos manipuladores (S). 
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I.2 - Checklist hígio-sanitária aplicada na IPSS 1 numa fase final  

Adpatado de *Veiros MBI, Macedo SMII, Santos MCTIII, Proença RPCIV, Rocha AV, Kent-Smith LVI  

Nome Instituição 1 

Tipo de serviço IPSS 

Data 12-06-2017 

Responsável Tiago Silva Pereira 

 

Objetivo: 

Aplicar uma checklist quantificada, baseada na legislação comunitária europeia, 

contemplando especificações nacionais, para servir como instrumento de avaliação e 

diagnóstico higio-sanitário em unidades de restauração, particularmente a coletiva. 

A legislação europeia em que se baseia são nos Regulamentos Comunitários CE 

nº178/2002, nº852/2004, nº853/2004, nº854/2004, nº882/2004) relativa à segurança e 

higiene alimentar e respetivos controlos oficiais. Também a legislação portuguesa, 

Decretos-Lei nº560/99, nº132/2000, nº179/2004, nº113/2006 e 195/2005 e ainda o 

Codex Alimentarius (1999, 2003). 

Metodologia: 

A checklist, quantificada, foi organizada em 6 módulos, divididos por temas específicos 

(itens), por sua vez, subdivididos em parâmetros (subitens) a analisar baseados na 

legislação vigente, resultando num total de 50 itens e 192 subitens. O número de itens 

de cada módulo é variável e está de acordo com o número de aspetos considerados 

essenciais para a avaliação de cada tema. Esta ferramenta de trabalho procura oferecer 

uma avaliação e/ou diagnóstico cuidadosos de unidades de restauração, possibilitando 

uma classificação das unidades de restauração, quantitativa a nível global e por 

módulos.  

A pontuação e a classificação nominal de cada módulo foram estruturadas visando 

facilitar a visualização das áreas e procedimentos por etapas, tendo em consideração a 

adequação por itens, mediante as exigências legais. A soma dos subitens dá origem à 

atribuição de um valor fixo por item. A soma dos valores por item traduz se na 

Constante dos respetivos Módulos (K), sendo um valor fixo e específico por módulo. 

Por outro lado, cada módulo tem um determinado peso – Peso do Módulo (P). Para a 

sua quantificação, foi tida em conta a representatividade de cada módulo na avaliação 

cabal de procedimentos para a segurança alimentar e, proporcionalmente, o número de 

subitens em avaliação (Tabela 26). 
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Tabela 26 - Descrição dos Módulos que compõem a checklist com os respetivos números de subitens, 

itens, peso e constante dos módulos. 

Módulos N.º Subitens N.º de Itens Peso de Módulo Constante de Módulo 

Instalações físicas e ambiente 51 14 10 51 

Manipuladores de Alimentos 21 6 15 21 

Equipamentos e utensílios 16 4 15 16 

Receção e armazenamento 19 5 20 19 

Preparação, confeção, copa e 

distribuição 
56 12 20 56 

Controlo de qualidade 42 9 20 42 

 

A pontuação de cada item é obtida pela classificação consequente dos respetivos 

subitens. Assim, a classificação dos subitens faz-se da seguinte forma: 

- Sim (S): quando se verifica a observância adequada de determinado aspeto; 

- Não (N): quando determinado sub item não está de acordo; 

- Não aplicável (NA): sempre que não se enquadre determinado procedimento ou 

equipamento no estabelecimento. 

Desta forma, para calcular a Pontuação do Módulo da checklist é preciso saber o 

número total de nota Sim (S) e de Não Aplicável (NA) de cada módulo. Primeiro torna-

se necessário multiplicar o número de Sim (S) pelo Peso do Módulo (P), sendo obtida 

através da seguinte fórmula: 

 

𝑷𝑴 =
(𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑆 × 𝑃)

(𝐾 − 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑁𝐴)
 

 

Sendo que: 

PM = pontuação de cada módulo; K = constante do módulo; 

S = total de sim; NA = total de não se aplica. 

P = peso do módulo; 

Para que o valor da pontuação de cada módulo seja transformado em percentagem e 

torne possível a classificação dos módulos e da checklist, são necessárias as seguintes 

fórmulas: 

% 𝑴ó𝒅𝒖𝒍𝒐 =
(𝑃𝑀 × 100)

𝐾
 

 

% 𝐆𝐥𝐨𝐛𝐚𝐥 =
Σ % Módulos 1 a 6

6
, Ou 
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% Global =
Σ PM × 100 

205
 

 

% Global = ∑  

Desta forma, com a obtenção dos valores percentuais consegue-se classificar 

qualitativamente quer os módulos, quer a unidade de restauração (Tabela 27).  

Tabela 27 - Classificação qualitativa para os módulos e para a checklist. 

Classificação Qualitativa Intervalos de Pontuação (%) 

Muito bom ≥ 90% 

Bom ≥ 75 e < 90% 

Aceitável ≥ 50% e < 5% 

Não Aceitável < 50% 

 

Os resultados destes cálculos são necessários para obter a avaliação final expressa sob a 

forma de pontuação quantitativa e classificação qualitativa de qualquer unidade em 

análise através da presente checklist.  

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

I-Instalações Físicas e Ambiente (P=51) 

 

(4) I.1.Construção e conceção: permite higienização (S), conservação (S), evita fluxo 

mecânico de ar das zonas contaminadas para as limpas (S), layout: fluxo zona limpa- 

zona suja (S). 

(5) I.2.Instalações: limpas (S), conservadas (S), bem iluminadas (S), bem ventiladas 

(S), temperatura ambiente adequada (S). 

(2) I.3.Espaço de trabalho: áreas fisicamente separadas (S), espaço adequado para 

circulação de pessoas (N). 

(6) I.4.Instalações Sanitárias: separadas por sexo (S), n.º suficiente (S), autoclismo de 

comando não manual (S), torneira de comando não manual (S), sem contacto direto com 

os locais de manipulação de alimentos (S), ventilação adequada (S). 

(4) I.5.Vestiários: separados por sexo (S), dotados de lavatórios (S), limpo (S), cacifos 

individuais (S). 

(4) I.6.Pavimento: material adequado e conservado (S), limpo (S), antiderrapante (S), 

escoamento adequado (S). 

(4) I.7.Paredes: material adequado e conservado (S), limpo (S), facilmente lavável até 

1,5 m de altura (S), cantos arredondados (S), 
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(5) I.8.Tectos: material adequado (S), bem conservado (S), limpo (S), evita 

desprendimento de partículas (S), proteção de lâmpadas (S). 

(3) I.9.Janelas: material adequado (S), limpo e conservadas (S), dotadas de redes 

mosquiteiras (S). 

(3) I.10.Portas: material adequado (S), limpas (S), conservadas (S). 

(3) I.11.Lava mãos: em todas ou nas principais áreas de manipulação (S), sabonete 

líquido desinfetante (S), dispositivo secagem adequado (S). 

(1) I.12. Água: Potável em todos os pontos (S).  

(2) I.13. Gelo: de água potável (S), não contaminado durante a manipulação (S). 

(5) I.14.Lixo ou Resíduo Alimentar: em caixotes com tampa e saco plástico (S), 

acionamento não manual (S), limpos e bem conservação (S), adequada remoção e 

eliminação do RA (S), local para recolha mantido limpo e livre de animais e pragas (S). 

 

II-Manipuladores de alimentos (P=21) 

 

(5) II.1.Vestuário/Calçado: adequado (S), completo (S), limpo (S), bem conservado 

(S), uso exclusivo áreas laboração (S). 

(4) II.2.Ausência de: adornos (S), unhas compridas (S), unhas com verniz (S), lesões 

cutâneas lesões desprotegidas (S). 

(5) II.3.Formação: formação e/ou instrução adequada para desempenho correto das 

funções (S), supervisão constante por pessoa com formação adequada (S), formação 

básica (S), formação periódica (S), formação complementar (N). 

(3) II.4.Saúde e HST: existem EPI’s usados adequadamente e sempre que necessário 

(S), existência de fichas de aptidão atualizadas dos manipuladores de alimentos (S), 

existem programadas de segurança e saúde no trabalho (S). 

(3) II.5.Lavagem das mãos: sempre que necessário (S), de forma correta (S), com o 

produto adequado (S). 

(1) II.6.Hábitos higiénicos: comportamento e/ou procedimento seguro na manipulação 

(S). 

III- Equipamentos e Utensílios (P=16)  

 

(2) III.1.Superfícies (contato com alimentos): material adequado (S), conservado e 

higienizadas (S). 
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(3) III.2.Utensílios e Recipientes: limpos e bem conservados (S), material adequado 

(S), separados e identificados por áreas (S). 

(9) III.3.Equipamentos: conservação (S), manutenção (S), não avariado (S), permitem 

controlo e monitorização temperatura (S), disposição a facilitar o fluxo de produção (S), 

evitam contaminação dos alimentos (S), boas práticas de higiene (S), existência da ficha 

de segurança para cada equipamento (S,) registo da manutenção e reparação do 

equipamento (S). 

(2) III.4.Procedimentos: higienização após o contacto cru cozinhado (S), específico 

para cada turno de trabalho (S). 

IV- Receção e Armazenamento (P=19) 

 

(5) IV.1.Receção: local apropriado (S), verificação de produtos (S), quantidade (S), 

embalagens integras (S), prazo de validade (S). 

(5) IV.2.Economato: afastamento da parede (S), sem embalagens amassadas ou 

rasgado (S), bom estado de conservação (S), limpeza (S), ausência de alimentos em 

contato com o pavimento (S). 

(5) IV.3.Armazenagem em frio: à temperatura adequada (S), controlo e registo das 

temperaturas (S), alimentos dentro do prazo de validade (S), alimentos bem-

acondicionados (S), com rotulagem visível (S). 

(2) IV.4.Equipamentos de refrigeração, congelação e de manutenção de 

congelados: limpeza adequada (S), registo eletrónico ou manual (S). 

(2) IV.5.Descongelação: congelados não usados no momento mantidos a -18ºC (S), 

descongelados mantidos sob refrigeração (S). 

 

 

V- Preparação, Confeção, Copa E Distribuição (P=56) 

 

(3) V.1.Alimentos crus: bem separados de alimentos cozidos ou pré-cozidos (S), 

hortícolas e frutas crus são higienizados (S), Se necessário monitorizam a temperatura 

(S). 

(6) V.2.Fritura: fritadeira com termostato funcional (S), temperatura menor ou igual a 

180 °C (S), recolha de amostra para verificação de compostos polares (S), verificação 

continua das características sensoriais (S), troca caso haja alteração do óleo (S), 

reciclagem do óleo usado (S). 
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(2) V.3.Confeção: garantidas temperaturas superiores a 75ºC no centro térmico (S), 

procedimentos seguros de forma a evitar contaminações cruzadas (S). 

(3) V.4.Pós- confeção: Curto intervalo até consumo (S), controlo de temperatura (S), 

alimentos não servidos são imediatamente refrigerados (S). 

(4) V.5.Sala de refeições: equipamentos, mobiliário e pavimentos higienizados (S), 

recipientes com tampa (S), alimentos frios a T maior que 0ºC e menor que 5ºC (S), 

alimentos quentes mantidos a T superiores a 65ºC (S). 

(4) V.6.Refrigeração / Congelação: refrigeração imediata de alimentos a servir numa 

refeição posterior (S), controlo das temperaturas de refrigeração e de congelação (S), 

refrigeração a temperaturas superiores a 0ºC e menores ou iguais a 5ºC (S), congelação 

com temperaturas maiores ou iguais a -18ºC (S). 

(4) V.7.Alimentos transportados: carros fechados e indicados para o transporte (S), 

temperatura superior a 60ºC para quentes (S), protegidos em recipientes fechados (S), 

controlo de temperaturas na entrega aos domicílios (S).  

(2) V.8.Regeneração ou aquecimento: atinge T mínima de 75ºC no centro térmico (S), 

distribuído num curto intervalo de tempo (S). 

(7) V.9.Área de limpeza e armazenamento: instalações adequadas (S), higienizados 

(S), armazenagem correta de utensílios e equipamentos (N), material resistente à 

corrosão (S), de fácil limpeza (S), possui água quente e fria (S), com equipamentos de 

limpeza (maquinas de lavagem) (S). 

(9) V.10.Lavagem de loiça fina: área limpa (S), bem conservada (S), circuito adequado 

e eficiente (S), produtos de higienização eficientes (S), água quente e sob pressão (S), 

pré-lavagem adequada (S), lavagem mecânica (S), secagem eficaz (S), armazenamento 

adequado da loiça fina (S). 

(9) V.11.Lavagem de loiça grossa: área limpa (S), bem conservada (S), circuito 

adequado e eficiente (S), produtos de higienização eficientes (S), água quente e sob 

pressão (S), pré-lavagem adequada (S), lavagem mecânica (S), secagem eficaz (S), 

armazenamento adequado da loiça grossa (S).  

(3) V.12.Higienização: produtos adequados (S), procedimentos adequados (S), evita 

contato produtos químicos com alimentos (S). 

 

VI- Controlo de Qualidade (P=42) 
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(5) VI.1.Implementação de procedimentos e sistemas: cumprimento dos requisitos de 

higiene (S), Código de Boas Práticas (S), Pré-requisitos do HACCP (S), Sistema 

baseado nos princípios do HACCP (S), Pré- requisito na qualificação de fornecedores 

(S). 

(1) VI.2.Rastreabilidade: identificação e qualificação dos fornecedores (S).  

(4) VI.3.Plano de higienização: procedimentos para lavagem e desinfeção (S), 

definição das zonas a serem limpas (S), responsáveis pelo processo e áreas (S), 

materiais e procedimentos adequados (S). 

(5) VI.4.Programa de controlo de pragas: registo (S), empresa especifica (S), 

ausência do vestígio de pragas (S), insectocaçador (S), redes mosquiteiras nas janelas, 

quando estas estiverem abertas (S). 

(2) VI.5.Visitantes: todos recebem vestuário adequado (S), cumprem as regras de 

cozinha (N). 

(4) VI.6.Identificação dos alimentos: etiquetas (S), data de validade (S), data de 

manipulação (S), n.º de lote (S). 

(6) VI.7.Registos e Análises microbiológicas: PCC (S), alimentos (S), superfície (S), 

manipuladores (S), equipamentos (S), utensílios (S). 

(7) VI.8.Amostra: recolhida diariamente (S), todos os pratos (S), armazenada sob 

refrigeração ou congelação (S), conservada no mínimo 3 dias após consumo de todo lote 

(S), quantidade mínima de 100g (S), recipiente estéril (S), procedimento de recolha 

correto (S). 

(8) VI.9. Documentos e registos: programa de formação (S), programa de controlo de 

pragas (S), temperaturas (S), rastreabilidade (S), código de boas práticas de higiene (S), 

código de boas práticas de fabrico (S), fichas técnicas de produtos (S), fichas de aptidão 

dos manipuladores (S). 
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I.3- Checklist hígio-sanitária aplicada na IPSS 2 numa fase inicial 

Adpatado de *Veiros MBI, Macedo SMII, Santos MCTIII, Proença RPCIV, Rocha AV, Kent-Smith LVI  

Nome Instituição 2 

Tipo de serviço IPSS 

Data 25-01-2017 

Responsável Tiago Silva Pereira 

 

Objetivo: 

Aplicar uma checklist quantificada, baseada na legislação comunitária europeia, 

contemplando especificações nacionais, para servir como instrumento de avaliação e 

diagnóstico higio-sanitário em unidades de restauração, particularmente a coletiva. 

A legislação europeia em que se baseia é Regulamentos Comunitários CE nº178/2002, 

nº852/2004, nº853/2004, nº854/2004, nº882/2004) relativa à segurança e higiene 

alimentar e respetivos controlos oficiais, também a legislação portuguesa, Decretos-Lei 

nº560/99, nº132/2000, nº179/2004, nº113/2006 e 195/2005 e ainda o Codex 

Alimentarius (1999, 2003). 

Metodologia: 

A checklist, quantificada, foi organizada em 6 módulos, divididos por temas específicos 

(itens), por sua vez, subdivididos em parâmetros (subitens) a analisar baseados na 

legislação vigente, resultando num total de 50 itens e 205 subitens. O número de itens 

de cada módulo é variável e está de acordo com o número de aspetos considerados 

essenciais para a avaliação de cada tema. Esta ferramenta de trabalho procura oferecer 

uma avaliação e/ou diagnóstico cuidadosos de unidades de restauração, possibilitando 

uma classificação das unidades de restauração, quantitativa a nível global e por 

módulos. A pontuação e a classificação nominal de cada módulo foram estruturadas 

visando facilitar a visualização das áreas e procedimentos por etapas, tendo em 

consideração a adequação por itens, mediante as exigências legais. A soma dos sub itens 

dá origem à atribuição de um valor fixo por item. A soma dos valores por item traduz se 

na Constante dos respetivos Módulos (K), sendo um valor fixo e específico por módulo. 

Por outro lado, cada módulo tem um determinado peso – Peso do Módulo (P). Para a 

sua quantificação, foi tida em conta a representatividade de cada módulo na avaliação 

cabal de procedimentos para a segurança alimentar e, proporcionalmente, o número de 

subitens em avaliação (Tabela 26). 
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Tabela 26 - Descrição dos Módulos que compõem a checklist com os respetivos números de subitens, 

itens, peso e constante dos módulos. 

Módulos N.º Subitens N.º de Itens Peso de Módulo Constante de Módulo 

Instalações físicas e ambiente 51 14 10 51 

Manipuladores de Alimentos 21 6 15 21 

Equipamentos e utensílios 16 4 15 16 

Receção e armazenamento 19 5 20 19 

Preparação, confeção, copa e 

distribuição 
56 12 20 56 

Controlo de qualidade 42 9 20 42 

 

A pontuação de cada item é obtida pela classificação consequente dos respetivos 

subitens. Assim, a classificação dos subitens faz-se da seguinte forma: 

- Sim (S): quando se verifica a observância adequada de determinado aspeto; 

- Não (N): quando determinado subitem não está de acordo; 

- Não aplicável (NA): sempre que não se enquadre determinado procedimento ou 

equipamento no estabelecimento. 

Desta forma, para calcular a Pontuação do Módulo da checklist é preciso saber o 

número total de nota Sim (S) e de Não Aplicável (NA) de cada módulo. Primeiro torna-

se necessário multiplicar o número de Sim (S) pelo Peso do Módulo (P), sendo obtida 

através da seguinte fórmula: 

 

𝑷𝑴 =
(𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑆 × 𝑃)

(𝐾 − 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑁𝐴)
 

 

Sendo que: 

PM = pontuação de cada módulo; K = constante do módulo; 

S = total de sim; NA = total de não se aplica. 

P = peso do módulo; 

Para que o valor da pontuação de cada módulo seja transformado em percentagem e 

torne possível a classificação dos módulos e da checklist, são necessárias as seguintes 

fórmulas: 

% 𝑴ó𝒅𝒖𝒍𝒐 =
(𝑃𝑀 × 100)

𝐾
 

 

% 𝐆𝐥𝐨𝐛𝐚𝐥 =
Σ % Módulos 1 a 6

6
, Ou 
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% Global =
Σ PM × 100 

205
 

 

% Global =  

Desta forma, com a obtenção dos valores percentuais consegue-se classificar 

qualitativamente quer os módulos, quer a unidade de restauração (Tabela 27).  

Tabela 27 - Classificação qualitativa para os módulos e para a checklist. 

Classificação Qualitativa Intervalos de Pontuação (%) 

Muito bom ≥ 90% 

Bom ≥ 75 e < 90% 

Aceitável ≥ 50% e < 75% 

Não Aceitável < 50% 

 

Os resultados destes cálculos são necessários para obter a avaliação final expressa sob a 

forma de pontuação quantitativa e classificação qualitativa de qualquer unidade em 

análise através da presente checklist.  

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 (8) VI.9. Documentos e registos: programa de formação (N), programa de controlo de 

pragas (S), temperaturas (N), rastreabilidade (N), código de boas práticas de higiene 

(N), código de boas práticas de fabrico (S), fichas técnicas de produtos (S), fichas de 

aptidão dos manipuladores (S). 

I-Instalações Físicas e Ambiente (P=51) 

 

(4) I.1.Construção e conceção: permite higienização (S), conservação (S), evita fluxo 

mecânico de ar das zonas contaminadas para as limpas (N), layout: fluxo zona limpa- 

zona suja (N). 

(5) I.2.Instalações: limpas (S), conservadas (N), bem iluminadas (N), bem ventiladas 

(S), temperatura ambiente adequada (S). 

(2) I.3.Espaço de trabalho: áreas fisicamente separadas (S), espaço adequado para 

circulação de pessoas (N). 

(6) I.4.Instalações Sanitárias: separadas por sexo (S), n.º suficiente (S), autoclismo de 

comando não manual (N), torneira de comando não manual (N), sem contacto direto 

com os locais de manipulação de alimentos (S), ventilação adequada (S). 
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(4) I.5.Vestiários: separados por sexo (S), dotados de lavatórios (S), limpos (S), cacifos 

individuais (S) 

(4) I.6.Pavimento: material adequado e conservado (S), limpo (S), antiderrapante (S), 

escoamento adequado (S). 

(4) I.7.Paredes: material adequado e conservado (N), limpo (N), facilmente lavável até 

1,5 m de altura (S), cantos arredondados (S). 

(5) I.8.Tectos: material adequado (S), bem conservado (N), limpo (S), evita 

desprendimento de partículas (N), proteção de lâmpadas (N). 

(3) I.9.Janelas: material adequado (S), limpo e conservadas (S), dotadas de redes 

mosquiteiras (N). 

(3) I.10.Portas: material adequado (S), limpas (S), conservadas (S). 

(3) I.11.Lava mãos: em todas ou nas principais áreas de manipulação (S), sabonete 

líquido desinfetante (S), dispositivo secagem adequado (N). 

(1) I.12. Água: potável em todos os pontos (S).  

(2) I.13. Gelo: de água potável (S), não contaminado durante a manipulação (S). 

(5) I.14.Lixo ou Resíduo Alimentar: em caixotes com tampa e saco plástico (N), 

acionamento não manual (S), limpos e bem conservação (N), adequada remoção e 

eliminação do RA (S), local para recolha mantido limpo e livre de animais e pragas (S). 

 

II-Manipuladores de alimentos (P=21) 

 

(5) II.1.Vestuário/Calçado: adequado (S), completo (S), limpo (S), bem conservado 

(S), uso exclusivo áreas laboração (S). 

(4) II.2.Ausência de: adornos (N), unhas compridas (N), unhas com verniz (N), lesões 

cutâneas lesões desprotegidas (S). 

(5) II.3.Formação: formação e/ou instrução adequada para desempenho correto das 

funções (S), supervisão constante por pessoa com formação adequada (N), formação 

básica (S), formação periódica (N), formação complementar (N). 

(3) II.4.Saúde e HST: existem EPI’s usados adequadamente e sempre que necessário 

(S), existência de fichas de aptidão atualizadas dos manipuladores de alimentos (S), 

existem programadas de segurança e saúde no trabalho (N). 

(3) II.5.Lavagem das mãos: sempre que necessário (S), de forma correta (N), com o 

produto adequado (S). 
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(1) II.6.Hábitos higiénicos: comportamento e/ou procedimento seguro na manipulação 

(S).  

III- Equipamentos e Utensílios (P=16)  

 

(2) III.1.Superfícies (contato com alimentos): material adequado (S), conservado e 

higienizadas (S). 

(3) III.2.Utensílios e Recipientes: limpos e bem conservados (S), material adequado 

(S), separados e identificados por áreas (N). 

(9) III.3.Equipamentos: conservação (S), manutenção (S), não avariado (S), permitem 

controlo e monitorização temperatura (S), disposição a facilitar o fluxo de produção (S), 

evitam contaminação dos alimentos (S), boas práticas de higiene (N), existência da ficha 

de segurança para cada equipamento (N), registo da manutenção e reparação do 

equipamento (N). 

(2) III.4.Procedimentos: higienização após o contacto cru cozinhado (S), específico 

para cada turno de trabalho (S). 

 

IV- Receção e Armazenamento (P=19) 

 

(5) IV.1.Receção: local apropriado (S), verificação de produtos (N), quantidade (S), 

embalagens integras (S), prazo de validade (N). 

(5) IV.2.Economato: afastamento da parede (S), sem embalagens amassadas ou 

rasgado (S), bom estado de conservação (S), limpeza (S), ausência de alimentos em 

contato com o pavimento (N). 

(5) IV.3.Armazenagem em frio: à temperatura adequada (S), controlo e registo das 

temperaturas (S), alimentos dentro do prazo de validade (N), alimentos bem-

acondicionados (N), com rotulagem visível (N). 

(2) IV.4.Equipamentos de refrigeração, congelação e de manutenção de 

congelados: limpeza adequada (N), registo eletrónico ou manual (N). 

(2) IV.5.Descongelação: congelados não usados no momento mantidos a -18ºC (S), 

descongelados mantidos sob refrigeração (N). 

V- Preparação, Confeção, Copa E Distribuição (P=56) 

 



 

  
122 

(3) V.1.Alimentos crus: bem separados de alimentos cozidos ou pré-cozidos (S), 

hortícolas e frutas crus são higienizados (S), se necessário monitorizam a temperatura 

(N). 

(6) V.2.Fritura: fritadeira com termostato funcional (S), temperatura menor ou igual a 

180 °C (S), recolha de amostra para verificação de compostos polares (N), verificação 

continua das características sensoriais (S), troca caso haja alteração do óleo (S), 

reciclagem do óleo usado (S). 

(2) V.3.Confeção: garantidas temperaturas superiores a 75ºC no centro térmico (S), 

procedimentos seguros de forma a evitar contaminações cruzadas (S). 

(3) V.4.Pós- confeção: curto intervalo até consumo (N), controlo de temperatura (N), 

alimentos não servidos são imediatamente refrigerados (S). 

(4) V.5.Sala de refeições: equipamentos, mobiliário e pavimentos higienizados (S), 

recipientes com tampa (S), alimentos frios a T maior que 0ºC e menor que 5ºC (S), 

alimentos quentes mantidos a T superiores a 65ºC (S).  

(4) V.6.Refrigeração / Congelação: refrigeração imediata de alimentos a servir numa 

refeição posterior (S), controlo das temperaturas de refrigeração e de congelação (S), 

refrigeração a temperaturas superiores a 0ºC e menores ou iguais a 5ºC (S), congelação 

com temperaturas maiores ou iguais a -18ºC (S). 

(4) V.7.Alimentos transportados: carros fechados e indicados para o transporte (S), 

temperatura superior a 60ºC para quentes (N), protegidos em recipientes fechados (S), 

controlo de temperaturas na entrega aos domicílios (N).  

(2) V.8.Regeneração ou aquecimento: atinge T mínima de 75ºC no centro térmico (S), 

distribuído num curto intervalo de tempo (N). 

(7) V.9.Área de limpeza e armazenamento: instalações adequadas (S), higienizados 

(S), armazenagem correta de utensílios e equipamentos (N), material resistente à 

corrosão (S), de fácil limpeza (S), possuem água quente e fria (S), com equipamentos de 

limpeza (maquinas de lavagem) (S). 

(9) V.10.Lavagem de loiça fina: área limpa (S), bem conservada (S), circuito adequado 

e eficiente (S), produtos de higienização eficientes (S), água quente e sob pressão (S), 

pré-lavagem adequada (S), lavagem mecânica (S), secagem eficaz (S), armazenamento 

adequado da loiça fina (S). 

(9) V.11.Lavagem de loiça grossa: área limpa (S), bem conservada (S), circuito 

adequado e eficiente (S), produtos de higienização eficientes (S), água quente e sob 
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pressão (S), pré-lavagem adequada (S), lavagem mecânica (S), secagem eficaz (S), 

armazenamento adequado da loiça grossa (N). 

(3) V.12.Higienização: produtos adequados (S), procedimentos adequados (S), evita 

contato produtos químicos com alimentos (N).  

 

VI- Controlo de Qualidade (P=42) 

 

(5) VI.1.Implementação de procedimentos e sistemas: cumprimento dos requisitos de 

higiene (N), Código de Boas Práticas (N), Pré-requisitos do HACCP (N), Sistema 

baseado nos princípios do HACCP (N), Pré- requisito na qualificação de fornecedores 

(N). 

(1) VI.2.Rastreabilidade: identificação e qualificação dos fornecedores (S).  

(4) VI.3.Plano de higienização: procedimentos para lavagem e desinfeção (N), 

definição das zonas a serem limpas (S), responsáveis pelo processo e áreas (S), 

materiais e procedimentos adequados (N). 

(5) VI.4.Programa de controlo de pragas: registo (S), empresa especifica (S), 

ausência do vestígio de pragas (S), insectocaçador (N), redes mosquiteiras nas janelas, 

quando estas estiverem abertas (N). 

(2) VI.5.Visitantes: todos recebem vestuário adequado (S), cumprem as regras de 

cozinha (N). 

(4) VI.6.Identificação dos alimentos: etiquetas (N), data de validade (N), data de 

manipulação (N), n.º de lote (N). 

(6) VI.7.Registos e Análises microbiológicas: PCC (N), alimentos (N), superfície (N), 

manipuladores (N), equipamentos (N), utensílios (N). 

(7) VI.8.Amostra: recolhida diariamente (S), todos os pratos (S), armazenada sob 

refrigeração ou congelação (S), conservada no mínimo 3 dias após consumo de todo lote 

(S), quantidade mínima de 100g (S), recipiente estéril (S), procedimento de recolha 

correto (N). 
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I.4- Checklist hígio-sanitária aplicada na IPSS 2 numa fase final 

Adpatado de *Veiros MBI, Macedo SMII, Santos MCTIII, Proença RPCIV, Rocha AV, Kent-Smith LVI  

Nome Instituição 2 

Tipo de serviço IPSS 

Data 15-6-2017 

Responsável Tiago Silva Pereira 

 

Objetivo: 

Aplicar uma checklist quantificada, baseada na legislação comunitária europeia, 

contemplando especificações nacionais, para servir como instrumento de avaliação e 

diagnóstico higio-sanitário em unidades de restauração, particularmente a coletiva. 

A legislação europeia em que se baseia é Regulamentos Comunitários CE nº178/2002, 

nº852/2004, nº853/2004, nº854/2004, nº882/2004) relativa à segurança e higiene 

alimentar e respetivos controlos oficiais, também a legislação portuguesa, Decretos-Lei 

nº560/99, nº132/2000, nº179/2004, nº113/2006 e 195/2005 e ainda o Codex 

Alimentarius (1999, 2003). 

Metodologia: 

A checklist, quantificada, foi organizada em 6 módulos, divididos por temas específicos 

(itens), por sua vez, subdivididos em parâmetros (subitens) a analisar baseados na 

legislação vigente, resultando num total de 50 itens e 205 subitens. O número de itens 

de cada módulo é variável e está de acordo com o número de aspetos considerados 

essenciais para a avaliação de cada tema. Esta ferramenta de trabalho procura oferecer 

uma avaliação e/ou diagnóstico cuidadosos de unidades de restauração, possibilitando 

uma classificação das unidades de restauração, quantitativa a nível global e por 

módulos. A pontuação e a classificação nominal de cada módulo foram estruturadas 

visando facilitar a visualização das áreas e procedimentos por etapas, tendo em 

consideração a adequação por itens, mediante as exigências legais.  

A soma dos subitens dá origem à atribuição de um valor fixo por item. A soma dos 

valores por item traduz se na Constante dos respetivos Módulos (K), sendo um valor 

fixo e específico por módulo. Por outro lado, cada módulo tem um determinado peso – 

Peso do Módulo (P). Para a sua quantificação, foi tida em conta a representatividade de 

cada módulo na avaliação cabal de procedimentos para a segurança alimentar e, 

proporcionalmente, o número de sub itens em avaliação (Tabela 26). 
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Tabela 26- Descrição dos Módulos que compõem a checklist com os respetivos números de sub itens, 

itens, peso e constante dos módulos. 

Módulos N.º Subitens N.º de Itens Peso de Módulo Constante de Módulo 

Instalações físicas e ambiente 51 14 10 51 

Manipuladores de Alimentos 21 6 15 21 

Equipamentos e utensílios 16 4 15 16 

Receção e armazenamento 19 5 20 19 

Preparação, confeção, copa e 

distribuição 
56 12 20 56 

Controlo de qualidade 42 9 20 42 

 

A pontuação de cada item é obtida pela classificação consequente dos respetivos 

subitens. Assim, a classificação dos subitens faz-se da seguinte forma: 

- Sim (S): quando se verifica a observância adequada de determinado aspeto; 

- Não (N): quando determinado subitem não está de acordo; 

- Não aplicável (NA): sempre que não se enquadre determinado procedimento ou 

equipamento no estabelecimento. 

Desta forma, para calcular a Pontuação do Módulo da checklist é preciso saber o 

número total de nota Sim (S) e de Não Aplicável (NA) de cada módulo. Primeiro torna-

se necessário multiplicar o número de Sim (S) pelo Peso do Módulo (P), sendo obtida 

através da seguinte fórmula: 

 

𝑷𝑴 =
(𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑆 × 𝑃)

(𝐾 − 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑁𝐴)
 

 

Sendo que: 

PM = pontuação de cada módulo; K = constante do módulo; 

S = total de sim; NA = total de não se aplica. 

P = peso do módulo; 

Para que o valor da pontuação de cada módulo seja transformado em percentagem e 

torne possível a classificação dos módulos e da checklist, são necessárias as seguintes 

fórmulas: 

% 𝑴ó𝒅𝒖𝒍𝒐 =
(𝑃𝑀 × 100)

𝐾
 

 

% 𝐆𝐥𝐨𝐛𝐚𝐥 =
Σ % Módulos 1 a 6

6
, Ou 
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% Global =
Σ PM × 100 

205
 

 

% Global =  

Desta forma, com a obtenção dos valores percentuais consegue-se classificar 

qualitativamente quer os módulos, quer a unidade de restauração (Tabela 27).  

Tabela 27 - Classificação qualitativa para os módulos e para a checklist. 

Classificação Qualitativa Intervalos de Pontuação (%) 

Muito bom ≥ 90% 

Bom ≥ 75 e < 90% 

Aceitável ≥ 50% e < 75% 

Não Aceitável < 50% 

 

Os resultados destes cálculos são necessários para obter a avaliação final expressa sob a 

forma de pontuação quantitativa e classificação qualitativa de qualquer unidade em 

análise através da presente checklist.  

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

I-Instalações Físicas e Ambiente (P=51) 

 

(4) I.1.Construção e conceção: permite higienização (S), conservação (S), evita fluxo 

mecânico de ar das zonas contaminadas para as limpas (S), layout: fluxo zona limpa- 

zona suja (N). 

(5) I.2.Instalações: limpas (S), conservadas (N), bem iluminadas (S), bem ventiladas 

(S), temperatura ambiente adequada (S). 

(2) I.3.Espaço de trabalho: áreas fisicamente separadas (S), espaço adequado para 

circulação de pessoas (N). 

(6) I.4.Instalações Sanitárias: separadas por sexo (S), n.º suficiente (S), autoclismo de 

comando não manual (N), torneira de comando não manual (N), sem contacto direto 

com os locais de manipulação de alimentos (S), ventilação adequada (S). 

(4) I.5.Vestiários: separados por sexo (S), dotados de lavatórios (S), limpos (S), cacifos 

individuais (S). 

(4) I.6.Pavimento: material adequado e conservado (S), limpo (S), antiderrapante (S), 

escoamento adequado (S). 

(4) I.7.Paredes: material adequado e conservado (S), limpo (S), facilmente lavável até 

1,5 m de altura (S), cantos arredondados (S). 
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(5) I.8.Tectos: material adequado (S), bem conservado (S), limpo (S), evita 

desprendimento de partículas (S), proteção de lâmpadas (S). 

(3) I.9.Janelas: material adequado (S), limpo e conservadas (S), dotadas de redes 

mosquiteiras (S). 

(3) I.10.Portas: material adequado (S), limpas (S), conservadas (S). 

(3) I.11.Lava mãos: em todas ou nas principais áreas de manipulação (S), sabonete 

líquido desinfetante (S), dispositivo secagem adequado (N). 

(1) I.12. Água: potável em todos os pontos (S).  

(2) I.13. Gelo: de água potável (S), não contaminado durante a manipulação (S). 

(5) I.14.Lixo ou Resíduo Alimentar: em caixotes com tampa e saco plástico (S), 

acionamento não manual (S), limpos e bem conservação (S), adequada remoção e 

eliminação do RA (S), local para recolha mantido limpo e livre de animais e pragas (S). 

 

II-Manipuladores de alimentos (P=21) 

 

(5) II.1.Vestuário/Calçado: adequado (S), completo (S), limpo (S), bem conservado 

(S), uso exclusivo áreas laboração (S). 

(4) II.2.Ausência de: adornos (S), unhas compridas (S), unhas com verniz (S), lesões 

cutâneas lesões desprotegidas (S). 

(5) II.3.Formação: formação e/ou instrução adequada para desempenho correto das 

funções (S), supervisão constante por pessoa com formação adequada (N), formação 

básica (S), formação periódica (S), formação complementar (N). 

(3) II.4.Saúde e HST: existem EPI’s usados adequadamente e sempre que necessário 

(S), existência de fichas de aptidão atualizadas dos manipuladores de alimentos (S), 

existem programadas de segurança e saúde no trabalho (S). 

(3) II.5.Lavagem das mãos: sempre que necessário (S), de forma correta (S), com o 

produto adequado (S).  

(1) II.6.Hábitos higiénicos: comportamento e/ou procedimento seguro na manipulação 

(S). 

III- Equipamentos e Utensílios (P=16)  

 

(2) III.1.Superfícies (contato com alimentos): material adequado (S), conservado e 

higienizadas (S). 
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(3) III.2.Utensílios e Recipientes: limpos e bem conservados (S), material adequado 

(S), separados e identificados por áreas (S). 

(9) III.3.Equipamentos: conservação (S), manutenção (S), não avariado (S), permitem 

controlo e monitorização temperatura (S), disposição a facilitar o fluxo de produção (S), 

evitam contaminação dos alimentos (S), boas práticas de higiene (S), existência da ficha 

de segurança para cada equipamento (S), registo da manutenção e reparação do 

equipamento (S). 

(2) III.4.Procedimentos: higienização após o contacto cru cozinhado (S), específico 

para cada turno de trabalho (S). 

IV- Receção e Armazenamento (P=19) 

 

(5) IV.1.Receção: local apropriado (S), verificação de produtos (S), quantidade (S), 

embalagens integras (S), prazo de validade (S). 

(5) IV.2.Economato: afastamento da parede (S), sem embalagens amassadas ou 

rasgado (S), bom estado de conservação (S), limpeza (S), ausência de alimentos em 

contato com o pavimento (S). 

(5) IV.3.Armazenagem em frio: à temperatura adequada (S), controlo e registo das 

temperaturas (S), alimentos dentro do prazo de validade (S), alimentos bem-

acondicionados (S), com rotulagem visível (S). 

(2) IV.4.Equipamentos de refrigeração, congelação e de manutenção de 

congelados: limpeza adequada (S), registo eletrónico ou manual (S). 

(2) IV.5.Descongelação: congelados não usados no momento mantidos a -18ºC (S), 

descongelados mantidos sob refrigeração (S). 

 

V- Preparação, Confeção, Copa e Distribuição (P=56) 

 

(3) V.1.Alimentos crus: bem separados de alimentos cozidos ou pré-cozidos (S), 

hortícolas e frutas crus são higienizados (S), se necessário monitorizam a temperatura 

(S). 

(6) V.2.Fritura: fritadeira com termostato funcional (S), temperatura menor ou igual a 

180ºC (S), recolha de amostra para verificação de compostos polares (N), verificação 

continua das características sensoriais (S), troca caso haja alteração do óleo (S), 

reciclagem do óleo usado (S). 
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(2) V.3.Confeção: garantidas temperaturas superiores a 75ºC no centro térmico (S), 

procedimentos seguros de forma a evitar contaminações cruzadas (S). 

(3) V.4.Pós- confeção: curto intervalo até consumo (S), controlo de temperatura (S), 

alimentos não servidos são imediatamente refrigerados (S). 

(4) V.5.Sala de refeições: equipamentos, mobiliário e pavimentos higienizados (S), 

recipientes com tampa (S), alimentos frios a T maior que 0ºC e menor que 5ºC (S), 

alimentos quentes mantidos a T superiores a 65ºC (S). 

(4) V.6.Refrigeração / Congelação: refrigeração imediata de alimentos a servir numa 

refeição posterior (S), controlo das temperaturas de refrigeração e de congelação (S), 

refrigeração a temperaturas superiores a 0ºC e menores ou iguais a 5ºC (S), congelação 

com temperaturas maiores ou iguais a -18ºC (S). 

(4) V.7.Alimentos transportados: carros fechados e indicados para o transporte (S), 

temperatura superior a 60ºC para quentes (S), protegidos em recipientes fechados (S), 

controlo de temperaturas na entrega aos domicílios (S).  

(2) V.8.Regeneração ou aquecimento: atinge T mínima de 75ºC no centro térmico (S), 

distribuído num curto intervalo de tempo (S). 

(7) V.9.Área de limpeza e armazenamento: instalações adequadas (S), higienizados 

(S), armazenagem correta de utensílios e equipamentos (N), material resistente à 

corrosão (S), de fácil limpeza (S), possuem água quente e fria (S), com equipamentos de 

limpeza (maquinas de lavagem) (S). 

(9) V.10.Lavagem de loiça fina: área limpa (S), bem conservada (S), circuito adequado 

e eficiente (S), produtos de higienização eficientes (S), água quente e sob pressão (S), 

pré-lavagem adequada (S), lavagem mecânica (S), secagem eficaz (S), armazenamento 

adequado da loiça fina (S). 

(9) V.11.Lavagem de loiça grossa: área limpa (S), bem conservada (S), circuito 

adequado e eficiente (S), produtos de higienização eficientes (S), água quente e sob 

pressão (S), pré-lavagem adequada (S), lavagem mecânica (S), secagem eficaz (S), 

armazenamento adequado da loiça grossa (N). 

(3) V.12.Higienização: produtos adequados (S), procedimentos adequados (S), evita 

contato produtos químicos com alimentos (S). 

 

VI- Controlo de Qualidade (P=42) 
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(5) VI.1.Implementação de procedimentos e sistemas: cumprimento dos requisitos de 

higiene (S), Código de Boas Práticas (S), Pré-requisitos do HACCP (S), Sistema 

baseado nos princípios do HACCP (S), Pré- requisito na qualificação de fornecedores 

(S). 

(1) VI.2.Rastreabilidade: identificação e qualificação dos fornecedores (S). 

(4) VI.3.Plano de higienização: procedimentos para lavagem e desinfeção (S), 

definição das zonas a serem limpas (S), responsáveis pelo processo e áreas (S), 

materiais e procedimentos adequados (S). 

(5) VI.4.Programa de controlo de pragas: registo (S), empresa especifica (S), 

ausência do vestígio de pragas (S), insectocaçador (N), redes mosquiteiras nas janelas, 

quando estas estiverem abertas (S). 

(2) VI.5.Visitantes: todos recebem vestuário adequado (S), cumprem as regras de 

cozinha (N). 

(4) VI.6.Identificação dos alimentos: etiquetas (S), data de validade (S), data de 

manipulação (S), n.º de lote (S). 

(6) VI.7.Registos e Análises microbiológicas: PCC (S), alimentos (S), superfície (S), 

manipuladores (S), equipamentos (S), utensílios (S). 

(7) VI.8.Amostra: recolhida diariamente (S), todos os pratos (S), armazenada sob 

refrigeração ou congelação (S), conservada no mínimo 3 dias após consumo de todo lote 

(S), quantidade mínima de 100g (S), recipiente estéril (S), procedimento de recolha 

correto (S). 

(8) VI.9. Documentos e registos: programa de formação (S), programa de controlo de 

pragas (S), temperaturas (S), rastreabilidade (S), código de boas práticas de higiene (S), 

código de boas práticas de fabrico (S), fichas técnicas de produtos (S), fichas de aptidão 

dos manipuladores (S). 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  
131 

Anexo II- Plano de Formação das duas instituições 

Plano de Formação de Higiene e Segurança Alimentar na IPSS 1 

 

Data Tema Conteúdo 

 

4-3-2017 

 

1-Noções gerais de 

microbiologia alimentar 

1.1-Doenças de Origem Alimentar 

1.2-Perigos sanitários na indústria alimentar 

1.3-Identificar,prevenir e controlar os diferentes tipos de perigos 

1.4-Perceber a importância da higiene individual  

 

 

24-3-2017 

 

2-Métodos de conservação e 

armazenamento de géneros 

alimentícios 

2.1-Seleção de fornecedores e receção de GA  

2.2-Regras de armazenamento, exposição e distribuição de GA 

2.3- A importância da limpeza e desinfeção na indústria alimentar  

2.4- Requisitos para uma higiene adequada das instalações  

 

21-4-2017 

 

 

3-Sistema HACCP 

 

3.1-Sistema preventivo de Segurança Alimentar 

3.2-Pré-requisitos do HACCP 

3.3- Princípios do HACCP 

3.4-Etapas do plano HACCP 

 

Plano de Formação de Higiene e Segurança Alimentar na IPSS 2 

 

Data Tema Conteúdo 

 

6-3-2017 

1-Noções gerais de 

microbiologia alimentar 

1.1-Doenças de Origem Alimentar 

1.2-Perigos sanitários na indústria alimentar 

1.3-Identificar,prevenir e controlar os diferentes tipos de perigos 

1.4-Perceber a importância da higiene individual  

 

 

27-3-2017 

2-Métodos de conservação e 

armazenamento de géneros 

alimentícios 

2.1-Seleção de fornecedores e receção de GA  

2.2-Regras de armazenamento, exposição e distribuição de GA 

2.3- A importância da limpeza e desinfeção na indústria alimentar  

2.4- Requisitos para uma higiene adequada das instalações  

 

24-4-2017 

 

3-Sistema HACCP 

 

3.1-Sistema preventivo de Segurança Alimentar 

3.2-Pré-requisitos do HACCP 

3.3- Princípios do HACCP 

3.4-Etapas do plano HACCP 
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Anexo III- Plano de sessões das formações nas duas IPSS´s. 

III.1-Plano de sessão da formação 1 

1- IDENTIFICAÇÃO DA AÇÃO 
Tema/Duração: Noções gerais de Microbiologia alimentar (1,5 horas) 

• 1.1 – Doenças de Origem Alimentar; 

• 1.2 – Perigos Sanitários na indústria alimentar; 

• 1.3 – Identificar, prevenir e controlar os diferentes tipos de Perigos; 

             • 1.4 – Perceber a importância da Higiene Individual; 

2- DESTINATÁRIOS  

Manipuladores de alimentos e colaboradores da instituição 

3- OBJETIVOS  

No final da sessão os formandos deverão ser capazes de: 

 

 1.- Diferenciar Doenças de Origem Alimentar; 

 2.-Identificar os Perigos Sanitários; 

 3.-Identificar, prevenir e controlar Perigos Microbiológicos; 

 4.-Perceber a importância da Higiene Individual e proceder à higienização das mãos 

pelos passos corretos; 

 

4- FORMADOR 

- Tiago Silva Pereira, Licenciado em Ciência Alimentar, pós-graduação em Engenharia 

Alimentar e detentor do CCP (Certificado de Competências Pedagógicas). 

 

5- MATERIAIS E EQUIPAMENTOS A UTILIZAR: 

 

 Computador, apresentação em Power Point; 

 Equipamentos da instituição para atividades práticas; 

 

METODOLOGIA 

    Método expositivo, demostrativo, conjugado com o método interrogativo. 

 

AVALIAÇÃO 

 Diagnóstica: Pré- teste e questões realizadas durante a formação.
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Registo das Presenças 

 

Data: ____/___/_____        Formador:________________ Direção:_______________ 

Nome Assinatura 
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III.2-Plano de sessão da formação 2 

1- IDENTIFICAÇÃO DA AÇÃO 
Tema/Duração: 2- Métodos de conservação e armazenamento de géneros alimentícios (1,5h) 

• 2.1 – Seleção de fornecedores e receção de géneros alimentícios  

• 2.2 – Regras de Armazenamento, Exposição e Distribuição de géneros alimentícios 

• 2.3 – A importância da limpeza e desinfeção na indústria alimentar 

             • 2.4 – Requisitos para uma Higiene adequada das instalações 

2- DESTINATÁRIOS  

Manipuladores de alimentos e colaboradores da instituição 

3- OBJETIVOS  

No final da sessão os formandos deverão ser capazes de: 

 

 2.1 – Identificar os parâmetros a reter na receção de géneros alimentícios; 

 2.2- Conhecer as regras de Armazenamento, Exposição e Distribuição de géneros 

alimentícios; 

 2.3-Defenir limpeza e desinfeção; 

 2.4-Perceber quais os requisitos para uma Higiene adequada das instalações; 

4- FORMADOR 

- Tiago Silva Pereira, Licenciado em Ciência Alimentar, pós-graduação em Engenharia 

Alimentar e detentor do CCP (Certificado de Competências Pedagógicas). 

 

5- MATERIAIS E EQUIPAMENTOS A UTILIZAR 

 

 Computador, apresentação em Power Point; 

 Equipamentos da instituição para atividades práticas. 

 

METODOLOGIA 

    Método expositivo, demostrativo, conjugado com o método interrogativo. 

 

AVALIAÇÃO 

 Formativa: Questões realizadas durante a formação.
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Registo das Presenças 

 

Data: ____/___/_____        Formador:________________ Direção:_______________ 

Nome Assinatura 
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III.3-Plano de sessão da formação 3 

1- IDENTIFICAÇÃO DA AÇÃO 
Tema/Duração: 3- Sistema HACCP (1,5h) 

• 3.1 – A importância do Sistema HACCP  

• 3.2 – Legislação de segurança alimentar  

• 3.3 – Os sete princípios do HACCP 

             • 3.4 – As 14 etapas do sistema HACCP 

2- DESTINATÁRIOS  

Manipuladores de alimentos e colaboradores da instituição. 

3- OBJETIVOS  

No final da sessão os formandos deverão ser capazes de: 

 

 3.1- Perceber a importância do sistema HACCP; 

 3.2-Conhecer a legislação principal de segurança alimentar; 

 3.3-Identificar cada princípio do HACCP; 

 3.4- Conhecer as 14 etapas do sistema HACCP; 
 

4- FORMADOR 

- Tiago Silva Pereira, Licenciado em Ciência Alimentar, pós-graduação em Engenharia 

Alimentar e detentor do CCP (Certificado de Competências Pedagógicas). 

 

5- MATERIAIS E EQUIPAMENTOS A UTILIZAR 

 

 Computador, apresentação em Power Point; 

 Equipamentos da instituição para atividades práticas. 

 

METODOLOGIA 

    Método expositivo, demostrativo, conjugado com o método interrogativo. 

 

AVALIAÇÃO 

 Sumativa: Teste de avaliação.



 

 

Registo das Presenças 

 

Data: ____/___/_____        Formador:________________ Direção:_______________ 

Nome Assinatura 
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Anexo IV- Pré-teste de Higiene e Segurança Alimentar 

Nome:_________________________________________________________________ 

Profissão/Instituição:_____________________________________________________ 

Avaliacão:___________ (A avaliação é de 0 a 100%)                  Formador:_________ 

 

1- O que é um perigo alimentar? (5%) 

       a) É uma vantagem para o alimento                                                                       

b) É algo que torna o alimento impróprio pra consumo                                          

 

2- Existem três tipos de perigos. Das opções abaixo indicadas, assinale as corretas com 

X. (10%) 

Naturais  Químicos  

Artificiais  Macrobiológicos  

Biológicos  Físicos  

 

3- Das afirmações abaixo transcritas assinale as verdadeiras com um V e as falsas com 

um F. (60%) 

a) As mãos devem ser sempre lavadas com água, sabão e desinfetante sempre que 

assim for necessário. __ 

b) Após lavadas, as mãos devem ser secas com um pano de cozinha.__ 

c) Para manipular alimentos já confecionados não é necessário lavar as mãos.__ 

d) Os alimentos devem ser descongelados a temperatura ambiente.__ 

e) A preparação da refeição que implique muita manipulação acresce o risco de 

contaminação. __ 

f) Após fumar ou ir a casa de banho é preciso lavar e desinfetar as mãos. __ 

g) A contaminação química ocorre quando os alimentos entram em contacto com 

detergentes/ desinfetantes ou com os seus resíduos.__                                              

h) A contaminação física não prejudica de forma alguma os alimentos. __                               

i) Cabelos, pedaços de embalagens, esfregões, brincos, anéis, etc. São 

considerados perigos físicos. __                                                                                                                

j) A contaminação biológica acontece essencialmente através de microrganismos 

provenientes do homem, alimentos crus, insetos, roedores e animais. __ 

k) As bactérias são seres vivos de grandes dimensões e visíveis a olho nu. __                         

l) As bactérias multiplicam-se rapidamente entre temperaturas de 5.ºC e 65º C. __          
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4-As bactérias para se desenvolverem e multiplicarem necessitam de vários fatores. Das 

opções apresentadas, assinale com um X as que considere corretas.(10%) 

 

Boas Práticas de fabrico  Oxigénio  

Ph neutro  Humidade  

Temperatura entre 5.º C e 65ºC  Boas Práticas de higiene  

Perfume  Tempo  

 

5-Das várias afirmações abaixo transcritas. Assinale apenas as que considere corretas. 

A contaminação biológica ocorre por : (5%) 

a) Cumprimento de todas as regras de higiene. __                                                         

b) Manutenção dos alimentos a temperaturas incorretas. __                                       

c) Falta de higiene pessoal (dos manipuladores através da pele, boca, unhas, cabelo, 

nariz, mãos). __                                                                              

d) Excesso de limpeza das instalações, equipamentos e utensílios.__ 

e) Pragas, lixos destapados, mãos mal lavadas e desinfetadas.__               

 

7-O que é uma contaminação cruzada? (5%) 

É uma transferência de microrganismos de uma zona contaminada para uma zona isenta 

de microrganismos?__  

Manifesta-se pela presença de um contaminante no produto. _ 

 

 

Anexo V- Teste de avaliação de Higiene e Segurança Alimentar 

Nome:_________________________________________________________________ 

Profissão/Instituição:_____________________________________________________ 

Avaliação:___________ (A avaliação é de 0 a 100%)                  Formador:_________ 

 

A - Das seguintes afirmações, assinale com um F as Falsas e um V as Verdadeiras. 

(75%) 

1- Doenças de origem alimentar podem resultar de contaminações de alimentos 

confecionados._ 

2 - Uma preparação que implique muita manipulação acresce o risco de contaminação._ 

3 - Um alimento pode ser contaminado através de outro alimento por contato._ 
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4 - As bancadas, tábuas de corte podem ser responsáveis pela contaminação de um 

alimento._ 

5 - Os cortes ou feridas nas mãos devem ser protegidos com luvas ou dedeiras._ 

6 - As mãos devem ser sempre lavadas com água, sabão e desinfetante regularmente._ 

7 - Após lavadas, as mãos devem ser secas com um pano de cozinha._ 

8 - Para manipular alimentos já confecionados não é necessário lavar as mãos._ 

9 - Após fumar ou ir a casa de banho é preciso desinfetar as mãos com água e sabão 

líquido e desinfetante._ 

10 - Se estiver a usar luvas é possível mexer em carne fresca e alimentos cozinhados ao 

mesmo tempo._ 

11 - Ao sair da zona de confeção de alimentos deve-se trocar de calçado ou usar protetor 

de pés._ 

12 - Os microrganismos podem existir na pele, nariz e boca de pessoas saudáveis, e ser 

transmitidos aos alimentos._ 

13 - É necessário retirar periodicamente amostras de alimentos e/ou refeição para 

análises._ 

14 - Deve separar os produtos não conformes e efetuar um registo numa ficha própria._ 

15 - Um alimento cozinhado pode ser mantido abaixo dos 5ºC com segurança._ 

16 - Um alimento cozinhado pode ser mantido acima dos 65ºC algumas horas com 

segurança._ 

17 - Nos alimentos a serem consumidos frios (saladas) é necessário fazer a sua 

desinfeção._ 

18 - Na maior parte dos alimentos estes devem ser aquecidos a temperatura de 75ºC ou 

mais._ 

19 - Os microrganismos podem desenvolver -se em alimentos conservados durante 

muito tempo a temperatura ambiente._ 

20 - Os alimentos devem ser descongelados a temperatura ambiente._ 

21 - As bactérias que provocam infeções alimentares multiplicam-se à temperatura 

ambiente._ 

22 - Deve verificar visualmente o estado dos óleos de fritura e medir a quantidade de 

compostos polares existente._ 

23 - Deve efetuar-se o registo e o controlo da receção das matérias-primas._ 

24 - Deve verificar a T.ºC e o aspeto visual dos produtos entregues e do veículo de 

transporte._ 
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25 - Deve armazenar os produtos de acordo com o método FIFO e FEFO._ 

B- Das seguintes opções indique qual é que define o sistema HACCP. (5%) 

1- É um sistema contra incêndios; 

2- É um sistema de primeiros- socorros; 

3- É um sistema preventivo, que identifica, controla e avalia os perigos na indústria; 

C- Da legislação seguinte indique qual a que obriga e fundamenta o HACCP. (5%) 

1- Regulamento nº 853/2004; 

2- Regulamento nº 852/2004; 

3- Regulamento nº 178/2002; 

4- Regulamento nº 1169/2011; 

D- Assinale com um círculo quais os pré-requisitos do HACCP. (5%) 

1- Instalações; 

2- Plano de higienização; 

3- Controlo de pragas; 

4- Potabilidade da água;  

5- Seleção e avaliação de fornecedores;  

6- Controlo da receção e armazenamento; 

7- Saúde e higiene pessoal;  

8- Formação dos manipuladores;  

9- Boas práticas de fabrico; 

10- Rastreabilidade.  

 

E- Dos sete princípios da HACCP indique a sua ordem: (10%) 

- Estabelecimento de limites críticos para os PCC._ 

- Estabelecimento de ações corretivas a tomar caso a monitorização indique que um 

PCC não está sob controlo._ 

- Determinação de pontos de críticos de controlo (PCC)._ 

- Estabelecimento de procedimentos de verificação para confirmar que o Sistema 

HACCP está a funcionar corretamente._ 

- Análise de perigos e das suas medidas preventivas._ 

- Criação de registos que documentem a execução do sistema HACCP._ 

- Estabelecimento de procedimentos de monitorização dos PCC._ 

 


