
 

 
 

 
 
 

ANEXO A 
PROPOSTA 

 
A CERGER – Sociedade de Actividades Hoteleiras, S.A., com sede na Rua da Garagem, nº 10, 2790-078 
Carnaxide, pessoa colectiva nº 503 285 196, matriculada na Conservatória do Registo Comercial de Cascais 
sob o nº 503285196, e com Filial no Porto na Rua das Cardosas, 1495, 4425-510 S. Pedro Fins – Maia, 
representada por Dr. Rodolfo Marques de Vicente Ferreira, casado, natural de São Sebastião da Pedreira/ 
Lisboa, titular do cartão de cidadão nº 11441239, com Domicílio Profissional na Rua da Garagem, 10, 2790-
078 Carnaxide, e portador do Cartão de Contribuinte nº 225122782, Administrador/Procurador, depois de ter 
tomado conhecimento do objeto do procedimento de Fornecimento de Refeições em Refeitórios 
Escolares – Alunos do Ensino Pré-Escolar e 1º Ciclo Ensino Básico – Até Outubro/2017, a que se 
refere o convite publicitado na plataforma AcinGov, obriga-se a executar a referida aquisição de serviços, de 
harmonia com o caderno de encargos e ofício convite referido, pela quantia de € 38.025,91 (trinta e oito mil, 
vinte e cinco euros e noventa e um cêntimos), que não inclui o imposto sobre o valor acrescentado e de 
acordo com a lista de preços unitários constante do articulado/questionário submetido na plataforma 
eletrónica. 
 
À quantia supramencionada acrescerá o Imposto sobre o Valor Acrescentado à taxa legal em vigor. 
 
Mais declara que renuncia a foro especial e se submete, em tudo o que respeita à execução do seu contrato, 
ao que se achar prescrito na legislação portuguesa em vigor. 
 
 
Carnaxide, 23 de Agosto de 2017 

 
 
 
Pela CERGER 

 
      Rodolfo Marques de Vicente Ferreira 

(Procurador) 
 
 
 

  
 



 

 
 

PESSOAL 
 
 

 
A GERTAL para prestar o serviço nas condições referidas e no cumprimento do Caderno de Encargos, colocará 

uma equipa ajustada à necessidade do serviço na cozinha central. 

 
 

 
 

APOIADOS POR: 
 

Encarregado de Refeitório 
Nutricionista 
Técnicos de Gestão 
Técnicos de Dietética 
Inspector Operacional 
Departamento de Informática 
Departamento Administrativo 

 



 

 
 
 

PRAZO DE MANUTENÇÃO DA PROPOSTA 
 
Pelo prazo de 66 dias contados da data limite para do prazo fixado para a apresentação da proposta, considerando-

se este prazo prorrogado por iguais períodos. 
 
 

 
 

PRAZO DE EXECUÇÃO 
 
 

Conforme Convite, o contrato será executado até Outubro/2017. 
 

 
 

 
 

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 
 
 
 
As faturas serão liquidadas no prazo máximo de 60 dias, mediante apresentação e aprovação das respetivas 

faturas, de acordo com o Código dos Contratos Públicos. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 

PREÇO UNITÁRIO DA REFEIÇÃO 
 
 
 
 
 
 

PREÇO TOTAL DA REFEIÇÃO SEM IVA: € 1,378 (um euro, trezentas e setenta e oito milésimas) 
 
 

VALOR DO IVA, 13%: € 0,179 (cento e setenta e nove milésimas) 
 

 
PREÇO TOTAL DA REFEIÇÃO COM IVA: € 1,557 (um euro, quinhentas e cinquenta e sete 
milésimas) 

 
 
 
 
 



 

 
 
 

VALOR TOTAL DO FORNECIMENTO  
 
 

 
 
 
 
 

VALOR TOTAL DO FORNECIMENTO, SEM IVA: € 38.025,91 (trinta e oito mil, vinte e cinco euros e noventa e 
um cêntimos) 
 
 
 
VALOR DO IVA, 13%: € 4.943,37 (quatro mil, novecentos e quarenta e três euros, trinta e sete cêntimos) 

 
 

 
VALOR TOTAL DO FORNECIMENTO, COM IVA: € 42.969,28 (quarenta e dois mil, novecentos e sessenta e 
nove euros, vinte e oito cêntimos) 
 

 

 
 



 

 
 
 

ANEXO B 
 

DECLARAÇÃO 
 

 

Declaro que a CERGER – Sociedade de Actividades Hoteleiras S.A., com sede na Rua da Garagem, n.º 10, 
2790-078 Carnaxide, pessoa coletiva n.º 503285196, matriculada na Conservatória do Registo Comercial de 
Cascais sob o n.º 503285196 com o Capital Social de Euros 500.000,00,, não tem quaisquer interesses ou relações 
profissionais com o adjudicatário ou empresa do mesmo consórcio ou grupo económico, bem como, durante a 
coadjuvação, não se estabelecerá nenhum relacionamento que conflitua com a independência e isenção no 
procedimento concursal em causa.  

 
 

 
Carnaxide, 23 de Agosto de 2017. 

 
Pela CERGER 

 
     Rodolfo Marques de Vicente Ferreira 

(Procurador) 



CERGER

Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez MÉDIA

Head Count
(Quadro)

CERGER 124 98 103 114 105 113 110

Head Count
(Temporário)

CERGER 178 144 227 197 235 416 233

Head Count
(TOTAL)

CERGER 302 242 330 311 340 529 342

Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez MÉDIA
Head Count

(Quadro)
CERGER

Head Count
(Temporário)

CERGER 1 1 1 1 1 1 1

Head Count
(TOTAL)

CERGER 1

INDICADORES DE PESSOAL  AFETO À QUALIDADE/MEIOS DE ESTUDO E INVESTIGAÇÃO- 2017

INDICADORES DE PESSOAL - 2017



 

A sua refeição contém ou pode conter as seguintes substâncias ou produtos e seus derivados: 1Cereais que contêm glúten., 3Ovos, 4Peixes, 5Amendoins, 6Soja, 7Leite, 8Frutos de 
casca rija, 9Aipo, 10Mostarda, 12Dióxido de enxofre e sulfitos. Para quem não é alérgico ou intolerante, estas substâncias ou produtos são completamente inofensivas.  
Declaração nutricional: valores médios de 100 g ou 100 ml, calculados a partir dos valores médios conhecidos dos ingredientes utilizados, segundo o Instituto Nacional de Saúde 
Dr. Ricardo Jorge, Tabela da Composição de Alimentos (2007), e a informação disponibilizada pelos fornecedores. 
VE - Valor energético, Líp. - Lípidos, AG Sat. - Ácidos Gordos Saturados, HC - Hidratos de Carbono, Prot. - Proteínas 

 
 
 
 

EB ARÓES S. ROMÃO (MUNICIPIO DE FAFE) 
 

RESTAURANTE 
1ª Semana 

 
Almoço          

 

Segunda    VE 
(kJ) 

VE 
(kcal) 

Líp. 
(g) 

AG Sat. 
(g) 

HC 
(g) 

Açúcar 
(g) 

Prot. 
(g) 

Sal 
(g) 

Sopa Feijão verde1,3,5,6,7,8,12 656 156 11,4 1,6 12,9 1,6 1,8 0,7 

Prato Filetes de pescada crocantes c/ batata cozida 
repolho, milho e cenoura1,4 

443 106 2,3 0,3 12,9 0,9 7,7 0,3 

Sobremesa Fruta da época 238 57 0,5 0,1 13,4 13,4 0,2 0,0 
 

Terça    VE 
(kJ) 

VE 
(kcal) 

Líp. 
(g) 

AG Sat. 
(g) 

HC 
(g) 

Açúcar 
(g) 

Prot. 
(g) 

Sal 
(g) 

Sopa Minestrone1,3,5,6,7,8,12 779 186 12,5 1,9 15,8 2,1 2,3 0,9 

Prato Strogonoff de peru c/ arroz branco couve roxa, 
ervilhas e cenoura (coxa peru) 

751 179 3,1 0,5 22,9 0,3 14,3 0,3 

Sobremesa Gelatina / fruta da época 323 76 0,0 0,0 19,0 0,0 0,0 0,2 
 

Quarta    VE 
(kJ) 

VE 
(kcal) 

Líp. 
(g) 

AG Sat. 
(g) 

HC 
(g) 

Açúcar 
(g) 

Prot. 
(g) 

Sal 
(g) 

Sopa Abóbora1,3,5,6,7,8,12 595 142 9,3 1,4 12,6 2,5 1,8 0,7 

Prato Filetes de pescada no forno c/ arroz e salada de 
tomate, pepino e beterraba1,4 

810 194 3,5 0,5 27,7 0,3 11,5 0,1 

Sobremesa Fruta da época 170 41 0,4 0,0 9,4 9,4 0,3 0,0 
 

Quinta    VE 
(kJ) 

VE 
(kcal) 

Líp. 
(g) 

AG Sat. 
(g) 

HC 
(g) 

Açúcar 
(g) 

Prot. 
(g) 

Sal 
(g) 

Sopa Macedónia1,3,5,6,7,8,12 886 211 14,0 2,1 18,4 1,5 2,2 1,0 

Prato Carne porco fatiada estufada c/ esparguete 
alface, couve roxa e milho1,3 

963 230 11,1 3,2 16,9 0,9 15,2 0,4 

Sobremesa Fruta da época 238 57 0,5 0,1 13,4 13,4 0,2 0,0 
 

Sexta    VE 
(kJ) 

VE 
(kcal) 

Líp. 
(g) 

AG Sat. 
(g) 

HC 
(g) 

Açúcar 
(g) 

Prot. 
(g) 

Sal 
(g) 

Sopa Nabiças c/ feijão frade1,3,5,6,7,8,12 990 236 13,4 2,1 23,4 2,2 5,0 0,9 

Prato Bacalhau á brás c/ salada alface, cenoura e 
pepino1,3,4,5,6,7,9,10 

804 193 10,9 2,5 12,6 0,5 10,3 1,6 

Sobremesa Fruta da época 177 42 0,2 0,0 8,9 8,9 1,1 0,0 



 

A sua refeição contém ou pode conter as seguintes substâncias ou produtos e seus derivados: 1Cereais que contêm glúten., 2Crustáceos, 3Ovos, 4Peixes, 5Amendoins, 6Soja, 7Leite, 
8Frutos de casca rija, 9Aipo, 10Mostarda, 11Sementes de sésamo, 12Dióxido de enxofre e sulfitos, 13Tremoço, 14Moluscos. Para quem não é alérgico ou intolerante, estas substâncias 
ou produtos são completamente inofensivas.  
Declaração nutricional: valores médios de 100 g ou 100 ml, calculados a partir dos valores médios conhecidos dos ingredientes utilizados, segundo o Instituto Nacional de Saúde 
Dr. Ricardo Jorge, Tabela da Composição de Alimentos (2007), e a informação disponibilizada pelos fornecedores. 
VE - Valor energético, Líp. - Lípidos, AG Sat. - Ácidos Gordos Saturados, HC - Hidratos de Carbono, Prot. - Proteínas 

 
 
 
 

EB ARÓES S. ROMÃO (MUNICIPIO DE FAFE)  
 

RESTAURANTE 
2ª Semana 

 
Almoço          

 

Segunda    VE 
(kJ) 

VE 
(kcal) 

Líp. 
(g) 

AG Sat. 
(g) 

HC 
(g) 

Açúcar 
(g) 

Prot. 
(g) 

Sal 
(g) 

Sopa Cenoura1,3,5,6,7,8,12 669 160 10,5 1,6 14,1 2,7 2,0 0,7 

Prato Douradinhos de peixe c/ arroz de ervilhas e salada 
alface, tomate e milho1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,13,14 

963 230 5,5 0,7 36,6 1,6 7,1 0,6 

Sobremesa Fruta da época 398 95 0,4 0,1 21,8 19,6 1,6 0,0 
 

Terça    VE 
(kJ) 

VE 
(kcal) 

Líp. 
(g) 

AG Sat. 
(g) 

HC 
(g) 

Açúcar 
(g) 

Prot. 
(g) 

Sal 
(g) 

Sopa Nabo c/ espinafres1,3,5,6,7,8,12 809 193 13,1 2,0 16,4 2,0 2,0 1,0 

Prato Peru estufado c/ arroz de cenoura alface, couve 
roxa e cenoura 

822 196 7,3 2,0 18,3 0,3 13,7 0,3 

Sobremesa Fruta da época 238 57 0,5 0,1 13,4 13,4 0,2 0,0 
 

Quarta    VE 
(kJ) 

VE 
(kcal) 

Líp. 
(g) 

AG Sat. 
(g) 

HC 
(g) 

Açúcar 
(g) 

Prot. 
(g) 

Sal 
(g) 

Sopa Couve lombarda1,3,5,6,7,8,12 487 116 7,5 1,1 10,1 2,1 2,1 0,5 

Prato Salmão no forno c/ batata salteada repolho, 
cenoura e ervilhas (lat)4 

560 134 6,3 1,1 13,3 1,0 5,5 0,2 

Sobremesa Fruta da época 200 48 0,2 0,0 11,1 11,1 0,8 0,0 
 

Quinta    VE 
(kJ) 

VE 
(kcal) 

Líp. 
(g) 

AG Sat. 
(g) 

HC 
(g) 

Açúcar 
(g) 

Prot. 
(g) 

Sal 
(g) 

Sopa Creme legumes1,3,5,6,7,8,12 517 123 7,9 1,2 11,2 2,6 1,8 0,5 

Prato Pá de porco assada c/ arroz e legumes estufados 
c/ sultanas8 

877 210 8,6 2,5 21,0 1,7 11,6 0,3 

Sobremesa Fruta da época (min. 3 variedade) / pudim7 451 107 1,4 1,0 21,3 19,6 2,1 0,2 
 

Sexta    VE 
(kJ) 

VE 
(kcal) 

Líp. 
(g) 

AG Sat. 
(g) 

HC 
(g) 

Açúcar 
(g) 

Prot. 
(g) 

Sal 
(g) 

Sopa Nabiças c/ feijão frade1,3,5,6,7,8,12 990 236 13,4 2,1 23,4 2,2 5,0 0,9 

Prato Salada de massa tricolor c/ atum, ovo, cenoura, 
ervilhas alface, beterraba e cenoura1,3,4,5,6 

1030 246 8,6 0,9 27,5 1,0 13,7 0,3 

Sobremesa Fruta da época 170 41 0,4 0,0 9,4 9,4 0,3 0,0 
 



 

 
 

 
 
 
 

ÓRGÃOS TÉCNICOS 
 
 
 
 
Técnico responsável pelo controlo da qualidade na Cerger, com 
responsabilidades ao nível do controlo de qualidade afetos ao fornecimento 
de refeições em refeitórios escolares, objeto da presente proposta: 
 
 
Emanuel Leite Braga Peixoto Novo 
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Documento: Plano HACCP 
Título:  Plano HACCP Cerger 
Assunto: Directrizes para a execução de actividades de autocontrolo, 

mediante os princípios do Sistema HACCP, nas unidades da área 
da restauração pública 

 
Aprovação e Registo de Revisões 
 

 
Versão 

 
Autoria 

Verificação 
pela Qualidade 

 

Aprovação 
pela 

Administração 
V01 
 

 7 de Junho de 2005 
Luís Carreira Garcia 
Assinatura: 
 
 

 7 de Junho de 2005 
 Patrícia Duarte 
Assinatura: 

8 de Junho de 2005 
José Luís Cordeiro 
 Assinatura: 

V02  Outubro de 2007 
Patrícia Olas 
Assinatura: 
 
 

 Outubro de 2007 
 Alfredo Sousa 
Assinatura: 

Outubro de 2007 
José Luís Cordeiro 
 Assinatura: 

 
 

Alterações introduzidas à Versão anterior 
 
 
 
V02 
 

Na presente versão houve uma actualização da Equipa HACCP e nomeou-se 
os Gerentes/Responsáveis das Unidades os responsáveis pela manutenção do 
Sistema HACCP nas Unidades. 
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1. Definição do âmbito do Plano HACCP  
 
O presente plano HACCP, aplicável nas unidades da área da restauração pública em que a 
Cerger labora, considera a produção e o serviço de refeições em cozinhas dos diversos 
restaurantes, para consumo pelo público.  
A população servida nestas unidades corresponde, de um modo geral, a adultos, saudáveis e 
activos. Contudo, apesar de dotados de livre arbítrio nas suas escolhas alimentares, os 
conhecimentos do geral da população, em termos de nutrição e de alimentação equilibrada e 
saudável, não são extensos; a mobilidade de que dispõe, geralmente, este grupo de utentes, 
permite-lhes escolher diversos locais para as refeições, favorecendo, com frequência, o recurso 
à comida “rápida, de plástico”; por último, perpetuam-se maus hábitos alimentares e mitos entre 
a população portuguesa, que se afasta, em especial nos centros urbanos, da tradicional dieta 
mediterrânica para a alimentação típica dos países industrializados. Assim, o equilíbrio 
alimentar e nutricional desta população não depende fortemente do serviço prestado, mas a 
Cerger não deixa de assumir a sua responsabilidade social e como tal participa na formação dos 
utentes, clientes e colaboradores, relativamente às características da alimentação saudável e 
participa na luta contra a obesidade e doenças associadas, como a diabetes e a hipertensão. 
Para além dos produtos confeccionados em cada unidade, a oferta da Cerger inclui ainda a 
incorporação de produtos que não são alvo de processamento nas unidades, como por exemplo o 
pão, os iogurtes e os gelados. 
A Cerger considera com possibilidade de impacto no seu ciclo produtivo, os seguintes perigos: 
 Biológicos, como as bactérias, vírus e os parasitas; 
 Químicos, como os compostos resultantes da degradação de óleos e gorduras de fritura e 

resíduos de produtos de limpeza; 
 Físicos, como os corpos estranhos (objectos de adorno, peças metálicas, pedras, entre outros).



 
 
Plano HACCP Cerger  
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2. Formação da Equipa HACCP 
 
A equipa responsável pelo actual plano HACCP é constituída por: 
 
Responsável da Gestão: José Luís Cordeiro 
Director Geral (área Sul): António Gonçalves 
Director Geral (área Norte): Luís Neves 
Líder da equipa HACCP: Alfredo Sousa (Médico Veterinário) 
Director da Divisão da Segurança Alimentar (área Sul): Alfredo Sousa (Médico Veterinário) 
Director da Divisão da Segurança Alimentar (área Norte): José Carvalho (Nutricionista) 
Responsável da Qualidade (área Sul): Patrícia Olas (Eng.º Agro-Industrial) 
Técnicos DSA 
 
 
Os Gerentes/Responsáveis das Unidades são os representantes da Equipa HACCP nas unidades, 
e são os responsáveis pela manutenção do Sistema HACCP nas unidades 
 
Para além destes elementos, a equipa HACCP da Cerger conta, ou pode contar, com a 
colaboração de outros colaboradores internos ou elementos externos. 
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3. Descrição do Produto 
 
Produto Refeições confeccionados para consumo imediato. 

Por vezes acompanhadas por produtos crus, como 
saladas e frutas, e por produtos que não sofrem 
preparação na unidade (pão, iogurtes e gelados). 
 

Características importantes do 
produto 

Produtos de pH, aw, e concentração salina variável, 
não constituindo estes factores princípios de 
conservação das refeições. Não é considerada a 
adição de conservantes. Peso, apresentação culinária 
e características organolépticas variáveis, usualmente 
de acordo com as técnicas culinárias aplicáveis. 
 

Embalagem Não aplicável. 
Contudo, a protecção dos alimentos é considerada ao 
longo de todo o processo, utilizando-se película 
aderente, papel vegetal ou recipientes em “inox” ou 
plástico com tampa. 
Iogurtes e gelados são fornecidos na embalagem de 
origem, íntegra, limpa e em material plástico 
adequado. 

Condições de transporte  Não aplicável. 
O transporte dos alimentos faz-se apenas entre áreas 
da cozinha e da área de confecção para o local do 
serviço. Este transporte é efectuado rapidamente, de 
modo a que a variação da temperatura dos alimentos 
seja desprezível e observando a protecção dos 
alimentos face a contaminantes ambientais. 
 

Condições de armazenamento Não aplicável ao produto acabado. Contudo, são 
tidas em conta as Boas Práticas: conservação em 
equipamentos de conservação a quente (banhos-
maria e estufas) ou a frio (saladas), durante período 
limitado.  
Alguns produtos, como gelados e iogurtes são 
conservados em equipamentos de frio, observando as 
temperaturas especificadas pelo produtor. 
 

Data Limite de Consumo Não aplicável. 
Os alimentos devem ser confeccionados o mais 
próximo possível do momento do serviço.  
O limite máximo de tempo entre o final da confecção 
e o serviço não pode ultrapassar as 2 horas. 
É expressamente proibida qualquer confecção 
antecipada. 
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Uso pretendido do produto Produto para consumo imediato no local de 

preparação. 
 

Locais onde vai ser vendido Não aplicável.  
As refeições serão fornecidas nos espaços destinados 
a este fim pelos clientes.  

Rotulagem Não aplicável. 
São cumpridas as determinações legais relativas à 
rastreabilidade das refeições fornecidas. 
Observação da adequação da rotulagem das matérias-
primas e dos produtos fornecidos que não são 
preparados na unidade. 

Condições especiais Os produtos quentes, devem manter-se a temperatura 
superior a 65ºC, sendo conservados em banhos-maria 
ou estufas, cuja temperatura é verificada. Os 
produtos frios, são mantidos em equipamento 
adequado, de modo a que a sua temperatura seja 
inferior a 8ºC.  
Alguns produtos, como gelados e iogurtes são 
conservados em equipamentos de frio, observando as 
temperaturas especificadas pelo produtor. 
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4. Identificação do uso pretendido para o produto 
 
Os alimentos confeccionados e preparados pela Cerger destinam-se a consumo imediato, em 
unidades de restauração pública, sendo as confecções antecipadas proibidas, como meio de 
garantir a salubridade das refeições.  
Não existem quaisquer limitações ao seu consumo, seja pelo factor idade ou por factores de 
saúde, já que as ementas e métodos de confecção são baseadas nas recomendações actuais para 
uma alimentação saudável. 
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5. Definições 
 
Perigo: Agente biológico, químico ou físico, presente no alimento ou condição em que este 
ocorre, que pode causar um efeito adverso para a saúde do consumidor; 
 
Risco: Estimativa da frequência da ocorrência e gravidade dos efeitos de um dado perigo, 
traduzido no impacto para a saúde dos consumidores; 
 
Controlo: Actividade ou conjunto de actividades, (incluindo responsabilidades, recursos e 
programas), necessários para manter o cumprimento dos critérios estabelecidos no plano 
HACCP; 
 
Ponto de Controlo: Ponto, procedimento, operação ou etapa no qual o controlo pode ser 
executado; 
 
Ponto de Controlo Crítico (PCC): Ponto, procedimento, operação ou etapa no qual o controlo 
pode ser executado, e que é essencial para prevenir ou eliminar um perigo relacionado com a 
inocuidade dos alimentos, ou para o reduzir a níveis aceitáveis. Permite decidir da aceitabilidade 
ou inaceitabilidade do resultado de um dado processo; 
 
Medidas Preventivas: Actividades que previnem, reduzem ou eliminam a ocorrência de 
perigos, situando a sua expressão em níveis considerados aceitáveis. Não devem ser 
confundidas com os controlos a executar em pontos de controlo considerados críticos;  
 
Limite Crítico: Critério que diferencia a aceitabilidade da inaceitabilidade do processo numa 
determinada fase;  
 
Valor alvo: Valor de um dado parâmetro, ou conjunto de parâmetros, que verificados num 
ponto de controlo crítico, permitem concluir da eliminação ou redução para níveis aceitáveis de 
um perigo determinado. 
 
Tolerância: Grau de latitude em torno do valor alvo, sendo valores que estão abaixo e acima do 
valor, mas ainda dentro do limite crítico. 
 
Revisão: Avaliar se o que está planeado, se mantém actualizado face a dados do processo, 
novos dados decorrentes de alterações da produção ou novos dados científicos publicados; 
 
Verificação: Confrontar se o que está a ser executado, corresponde ao planeado;  
  
Validação: Confirmação de que os resultados alcançados com o plano, são os resultados 
esperados; 
 
Acção correctiva: Acção a tomar quando os resultados da monitorização dos PCC’s indicam 
uma perca de controlo; 
 
Plano HACCP: Documento escrito, preparado de acordo com os princípios do HACCP, para 
assegurar o controlo dos perigos considerados significativos para a segurança dos alimentos, nos 
termos e para os produtos considerados; 
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6. Diagramas de Fluxo 
 
Para o segmento Restauração Pública, foram identificados os seguintes diagramas de fluxo, 
relativos ao processo produtivo:  
 
Grupo Produtos 
I Sopas e Cremes de Vegetais 

II Canja e Sopa de Peixe 

III Carnes e Pescado Assados 

IV Carnes e Pescado Estufados 

V Carnes e Pescado Cozidos 

VI Carne de Pescado Grelhados 

VII Fritos 

VIII Carnes confeccionadas antes do porcionamento 

IX Massas e arroz 

X Vegetais confeccionados 

XI Vegetais crus 

XII Sobremesas 
 

Os fluxogramas detalhados aparecem no fim do presente plano, segundo a divisão em grupos constante da tabela acima (Anexo I). 
 
 
 
7. Lista de ingredientes e matérias-primas 
 
A lista de ingredientes e matérias-primas é extensa e complexa. Consideram-se, em termos 
gerais, os seguintes grupos de ingredientes a incorporar na produção: 
 
▪ Água 
▪ Aves e Criação 
▪ Bacalhau e derivados 
▪ Carnes de Bovino, Suíno ou Ovino 
▪ Conservas 
▪ Mercearias, incluindo preparados para sobremesas (gelatina), especiarias e sal 
▪ Lacticínios 
▪ Ovos e ovoprodutos 
▪ Pão 
▪ Pescado 
▪ Produtos Frutícolas 
▪ Produtos Hortícolas 
▪ Produtos Ultracongelados 
 
Estes produtos cumprem as especificações constantes do caderno de Especificações de 
Matérias-primas da Cerger. 
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8. Análise de Perigos 
 
Em anexo ao presente plano, (Anexo II), encontra-se o documento que suporta a análise de 
perigos, tecida pela Cerger e que serve para a determinação de medidas preventivas de controlo, 
para a identificação de pontos de controlo críticos e ainda para a definição de limites críticos. 
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8. Análise de Perigos e descrição das medidas preventivas  
 

Etapa Perigos Causas Medidas Preventivas 
 
Recepção da 
matéria-prima 

 
Biológicos, 
Químicos e 
Físicos 

 
Desvio das temperaturas de conservação dos 
refrigerados, abuso de temperaturas nos 
congelados, deficiente MP de origem, DLC 
expirada, embalagem danificada, transporte 
conjunto de MP incompatíveis, contaminação 
de origem com corpos estranhos ou materiais 
inadequados nas embalagens primárias (ex: 
agrafos ou clips) 

 
Controlo da temperatura dos produtos que 
dependem da cadeia de frio. 
Inspecção visual das MP, (características 
organolépticas), Condições de transporte,  
Embalagem e Rotulagem.  
 

 
Armazenamento da 
matéria-prima 

 
Biológicos, 
Químicos e 
Físicos 

 
Abuso das temperaturas de conservação, 
indevida protecção das MP pela embalagem. 
Contaminação exterior das embalagens. 

 
Controlo das condições de armazenamento. 
Conservação das MP em embalagem, 
sempre que adequado, protegidas e sob 
condições de temperatura controladas. 
Cumprimento do plano de higiene e de 
controlo de pragas. Separação das 
diferentes MP. 

 
Descongelação/ 
Preparação 

 
Biológicos, 
Químicos e 
Físicos 

 
Não cumprimento do procedimento para 
descongelação. Excessivo tempo de 
manipulação das MP fora dos limites 
considerados como aceitáveis. Contaminações 
cruzadas. Contaminações a partir dos 
manipuladores. Utilização de equipamentos 
deficientemente higienizados. 
Utilização de materiais proibidos.  

 
Controlo do tempo e da temperatura de 
descongelação. Limitação dos tempos de 
exposição. 
Boas práticas de manipulação de Alimentos. 
Cumprimento do plano de higienização. Não 
utilizar materiais de vidro, clipes, agrafos etc. 

 
Desinfecção de 
legumes 

 
Biológicos, 
Químicos e 
Físicos 

 
Contaminações cruzadas. Contaminações a 
partir dos manipuladores. Não cumprimento do 
processo de desinfecção. Utilização de 
equipamentos deficientemente higienizados. 
Utilização de materiais proibidos. 

 
Controlo dos tempos de desinfecção e da 
concentração de desinfectante. 
Boas práticas de manipulação de Alimentos. 
Cumprimento do plano de higienização. Não 
utilizar materiais de vidro, clipes, agrafos etc. 

 
Confecção 

 
Biológicos, 
Químicos e 
Físicos 

 
Deficiente tratamento térmico dos alimentos. 
Falhas na verificação do estado culinário dos 
produtos. Utilização de matérias-primas 
insuficientemente descongeladas. 
Sobrevivência de microorganismos em níveis 
indesejáveis. Utilização de materiais proibidos. 
Utilização de equipamentos deficientemente 
higienizados 

 
Verificação das temperaturas no fim da 
confecção dos produtos não fraccionados. 
Verificação do estado culinário dos produtos 
fraccionados. Não utilizar materiais de vidro, 
clips, agrafos etc. 
Cumprimento do plano de higienização. 

 
Fritura 

 
Químicos 

 
Abuso das temperaturas de fritura. Falhas no 
controlo das características do banho de fritura. 
Filtragem deficiente. Utilização de 
equipamentos deficientemente higienizados. 

 
Controlo das características das gorduras de 
fritura. Controlo da temperatura das 
gorduras no início da fritura. Filtragem 
regular. Substituição atempada das 
gorduras. Cumprimento do plano de 
higienização. 

 
Arrefecimento 

  
Biológicos e 
Químicos 

 
Deficiente tratamento térmico dos alimentos. 
Oportunidade para esporulação e produção de 
toxinas. Utilização de equipamentos 
deficientemente higienizados. 

 
Atenção aos tempos de espera e verificação 
da duração do arrefecimento. Cumprimento 
do plano de higienização. 

 
Reaquecimento 

 
Biológicos 

 
Deficiente verificação da temperatura dos 
alimentos reaquecidos. Contaminação cruzada. 
Utilização de equipamentos deficientemente 
higienizados. 

 
Atenção aos tempos de espera e verificação 
sistemática das temperaturas e tempos no 
fim do reaquecimento. Boas práticas de 
manipulação de Alimentos. Cumprimento do 
plano de higienização. 

 
Serviço 

 
Biológicos 

 
Abuso das temperaturas de distribuição. 

 
Controlo das temperaturas de serviço. Boas 
práticas de manipulação de Alimentos. 
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9. Aplicação da árvore de decisão para determinação dos PCC’s 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
 

Questão 1 
Existem medidas preventivas para o perigo identificado? 

Sim Modificar o passo, etapa  
do processo ou produto 

Não 

O controlo nesta etapa é  
necessário para a segurança ? 

Sim 

Não 

Questão 2 
Esta etapa ou passo elimina ou reduz a ocorrência do perigo a um nível 
aceitável 

Questão 3 
Poderá a contaminação com o perigo identificado ocorrer a um nível  
excessivo ou poderá aumentar para níveis inaceitáveis ? 

Questão 4 
Na etapa ou passo seguinte o perigo identificado poderá ser  
eliminado ou reduzido a nível aceitável ? 

Não Sim 

Sim Não 

Sim Não 

Não é PCC STOP * 

Não é PCC STOP * PCC 

Não é PCC STOP * 

* Prosseguir para a etapa seguinte do fluxograma. 
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10. Identificação dos pontos críticos de controlo 
 

Etapa Perigo Q1 
sim/não 

Q2 
 sim/não 

Q3 
sim/não 

Q4 
sim/não 

PCC 
sim/não 

Recepção da 
matéria-prima 

Contaminação Biológica, por falha no 
controlo de temperaturas Produção de 
toxinas 

Sim Sim   Sim 

Contaminação Química por transporte com 
produtos químicos 

Sim Sim   Sim 

Corpos estranhos, como agrafos ou fechos 
metálicos 

Sim Sim   Sim 

Armazenamento 
da matéria-

prima 

 
Contaminação Biológica, por falha no 
controlo de temperaturas 
Produção de toxinas 

Sim Sim   Sim 

Descongelação 
/ Preparação 

 
Desenvolvimento microbiano 

Sim Sim   Sim 

Desinfecção de 
legumes 

 
Desenvolvimento microbiano 

Sim Sim   Sim 

Confecção  
Sobrevivência de agentes biológicos 

Sim Sim   Sim 

Fritura  
Compostos Químicos de degradação 

Sim Sim   Sim 

Arrefecimento 
  
Desenvolvimento microbiano. Produção de 
toxinas 

Sim Sim   Sim 

Reaquecimento 
 
Desenvolvimento microbiano. Produção de 
toxinas 

Sim Sim   Sim 

Serviço  
Desenvolvimento microbiano 

Sim Sim  
 

 
 

Sim 
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11. Estabelecimento dos limites críticos de controlo, dos procedimentos 
de monitorização e das acções correctivas. 
 
 
PCC 1: RECEPÇÃO DE MATÉRIAS-PRIMAS 
 
Produtos em que as características microbiológicas dependem da adequada 
conservação da cadeia de frio: 
▪ Produtos congelados e ultracongelados (carne, pescado, produtos transformados e 

vegetais).  
▪ Carne e pescado refrigerados 
▪ Produtos hortofrutícolas 
▪ Ovoprodutos 
▪ Lacticínios  
 
Produtos cuja conservação não depende da cadeia de frio: 
▪ Arroz, massas, farinha, sal e especiarias 
▪ Preparados para sobremesas 
▪ Conservas 
▪ Gorduras de origem vegetal (óleo e azeite) 
 
PERIGOS POTENCIAIS:  
Aumento da contaminação e desenvolvimento microbianos. Produção de toxinas como 
por exemplo histamina.   
Existência de corpos estranhos (nomeadamente pedaços de metal ou plástico, 
utilizados como material de embalagem)  
 
MEDIDAS PREVENTIVAS DE CONTROLO:  
Qualificação de fornecedores 
Controlo das temperaturas 
Inspecção à recepção 
 
MONITORIZAÇÃO E LIMITES:  
Verificação das condições de transporte, nomeadamente temperatura da câmara dos 
veículos de transporte e higienização dos veículos e do interior das câmaras.  
Medição e registo da temperatura à recepção dos alimentos cuja conservação 
depende do sistema de frio: 
- As carnes de mamífero refrigeradas devem evidenciar à recepção, temperaturas 

inferiores a 6º C.  
- As carcaças de aves e coelho refrigeradas devem evidenciar à recepção, 

temperatura inferior a 4ºC. 
- O pescado fresco deve ser transportado em gelo fundente. 
- Os lacticínios devem evidenciar à recepção, temperaturas inferiores a 6ºC. 
- Os ovoprodutos devem ser transportados em condições que garantam a 

manutenção do produto abaixo dos 3º C. 
Os produtos congelados devem evidenciar à recepção, características organolépticas 
adequadas, em particular não devem ser evidentes sinais de descongelação e/ou 
recongelação, a presença de exsudados ou alterações da forma que evidenciem ter 
havido abuso de temperatura. 
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Inspecção sensorial para avaliação das características da matéria-prima, incluindo 
apreciação das características organolépticas (cor, cheiro, textura), da adequação e 
integridade das embalagens secundária e primária e da adequação da rotulagem, 
nomeadamente existência de marca de salubridade nos produtos de origem animal e 
prazo de validade. 
 
REGISTOS:  
RAC_01_01 
 
 
ACÇÕES CORRECTIVAS: 
Devolução ao fornecedor e preenchimento das guias de devolução 
Utilização dos dados recolhidos para avaliação e qualificação de fornecedores 
 
 
PCC 2: ARMAZENAMENTO 
 
Produtos cuja adequada conservação depende da cadeia de frio: 
▪ Produtos em descongelação (carne e pescado)  
▪ Carne e pescado frescos 
▪ Produtos hortofrutícolas 
▪ Ovoprodutos 
▪ Lacticínios 
▪ Produtos congelados e ultracongelados 
 
PERIGOS POTENCIAIS:  
Aumento da contaminação e desenvolvimento microbianos, com eventual produção de 
toxinas. 
 
MEDIDAS PREVENTIVAS DE CONTROLO:  
Controlo de temperaturas  
 
MONITORIZAÇÃO E LIMITES:  
 
Monitorização da temperatura das câmaras:  
- câmaras de refrigeração de carnes  0º C a 3º C; 
- câmaras de refrigeração de pescado e bacalhau seco  0º C a 2º C;     
- câmara de lacticínios e ovoprodutos  0º C a 3º C;                                                                
- câmara de refrigeração de vegetais e frutos  4º C a 8ºC; 
- câmara de produtos congelados  18ºC negativos.                                                                          
 
Verificação da aplicação das Boas Práticas de Manipulação de Alimentos, incluindo 
inspecção visual do estado de higiene dos equipamentos de frio, grelhas e prateleiras, 
“couvettes”, tabuleiros e embalagens plásticas para manipulação das matérias-primas, 
avaliação visual da higiene dos manipuladores, eliminação das embalagens 
secundárias e protecção adequada dos produtos armazenados, rastreabilidade das 
matérias-primas, rotação de “stocks” e controlo de prazos de validade. 
Verificação visual da ausência de pragas. 
 
REGISTOS:  
RAC_01_01 
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ACÇÕES CORRECTIVAS: 
Rejeição dos produtos que estejam submetidos a temperaturas fora do limite 
especificado, por períodos superiores a 12 horas. 
 
 
PCC3: DESCONGELAÇÃO/ PREPARAÇÃO 
 
Todos os produtos que sofrem descongelação / preparação. 
 
PERIGOS POTENCIAIS:  
Contaminação e desenvolvimento microbianos, com produção de toxinas. 
 
MEDIDAS PREVENTIVAS DE CONTROLO:  
 
Cumprimento do procedimento de descongelação dos produtos proteicos. Controlo do 
tempo de descongelação. Controlo do tempo de permanência dos alimentos à 
temperatura ambiente. Boas práticas de manipulação de Alimentos. Cumprimento do 
plano de higienização.  
 
MONITORIZAÇÃO E LIMITES:  
Controlo dos tempos de descongelação e de preparação dos produtos. 
 
REGISTOS:  
RAC_01_01 
 
ACÇÕES CORRECTIVAS: 
Diminuição do tempo de descongelação e do tempo de exposição dos alimentos. 
Rejeição dos produtos cujo tempo de descongelação excedeu 72 horas.  
Confecção imediata dos produtos cujo tempo de preparação excedeu 90 minutos. 
 
 
PCC 4: DESINFECÇÃO DE LEGUMES 
 
Todos os produtos de origem vegetal que são servidos sem sofrer confecção. 
 
PERIGOS POTENCIAIS:  
Sobrevivência de microorganismos. 
 
MEDIDAS PREVENTIVAS DE CONTROLO:  
Cumprimento do plano de higienização para as superfícies, equipamentos e utensílios. 
Controlo dos tempos de contacto com o desinfectante e das concentrações do mesmo. 
Manipulação higiénica dos produtos, após desinfecção.  
 
REGISTOS:  
RAC_01_01 
 
ACÇÕES CORRECTIVAS: 
Prolongar o processo de desinfecção. Duplicar o processo de desinfecção. 
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PCC 5: CONFECÇÃO 
 
Todos os produtos que sofrem confecção. 
 
PERIGOS POTENCIAIS:  
Sobrevivência de microorganismos. 
 
MEDIDAS PREVENTIVAS DE CONTROLO:  
Controlo do grau de confecção dos alimentos ou das temperaturas de confecção. 
 
MONITORIZAÇÃO E LIMITES: 
Verificação do grau de confecção dos alimentos.  
Medição e registo da temperatura dos alimentos no final da confecção, para os 
produtos proteicos confeccionados antes do porcionamento. A temperatura dos 
alimentos no final da confecção, tomada no seu centro geométrico, deve ser superior a 
75ºC.  
 
REGISTOS:  
RAC_01_01 
 
ACÇÕES CORRECTIVAS: 
Prolongar o processo de confecção até que o grau de confecção seja adequado ou a 
temperatura no centro geométrico do alimento atinja os 75ºC. 
 
 
PCC 6: FRITURA 
 
Gorduras para fritar 
 
PERIGOS POTENCIAIS:  
Complexos polares 
 
MEDIDAS PREVENTIVAS DE CONTROLO:  
Controlo das características organolépticas das gorduras para fritar e verificação de 
temperaturas.   
Teste colorimétrico para avaliação da qualidade dos óleos usados 
 
MONITORIZAÇÃO E LIMITES:  
Medição da temperatura dos banhos de fritura, antes de iniciar a operação. A 
temperatura dos banhos de fritura tem de ser inferior a 180ºC.  
Execução do teste colorimétrico de avaliação de óleos, sempre que necessário, de 
modo a garantir que o óleo pode ser reutilizado 
 
REGISTOS:  
RAC_01_01 
 
ACÇÕES CORRECTIVAS: 
 
Rejeitar o óleo imediatamente, quando o resultado do teste colorimétrico indique níveis 
de compostos polares, indesejáveis de acordo com a escala em utilização. Reajuste 
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da temperatura de fritura, e rejeição de alimentos preparados com gorduras fora dos 
limites especificados. 
 
 
PCC 7: ARREFECIMENTO 
 
Produtos que necessitem de ser fraccionados em porções, após confecção. 
 
PERIGOS POTENCIAIS:  
Contaminação e desenvolvimento microbianos, com produção de toxinas. 
 
MEDIDAS PREVENTIVAS DE CONTROLO:  
Controlo de temperatura  
Controlo dos tempos de arrefecimento 
Boas Práticas de manipulação dos alimentos e higiene dos operadores, das 
instalações e utensílios 
 
MONITORIZAÇÃO E LIMITES:  
Medição e registo do tempo de arrefecimento e da temperatura dos alimentos no final 
do mesmo. 
 
REGISTOS:  
RAC_01_01 
 
ACÇÕES CORRECTIVAS: 
Eventual destruição dos produtos.  
 
 
PCC 8: REAQUECIMENTO 
 
Produtos que sofreram o processo de arrefecimento. 
 
PERIGOS POTENCIAIS:  
Contaminação e desenvolvimento microbianos, com produção de toxinas. 
 
MEDIDAS PREVENTIVAS DE CONTROLO:  
Controlo de temperaturas  
 
MONITORIZAÇÃO E LIMITES:  
Medição e registo da temperatura dos alimentos no final do reaquecimento. 
 
REGISTOS:  
RAC_01_01 
 
ACÇÕES CORRECTIVAS: 
Prolongar o reaquecimento até que o produto atinja os 75ºC ou permaneça em 
ebulição, durante pelo menos 15 minutos (molhos e sucos).  
Eventual destruição dos produtos.  
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PCC 9: SERVIÇO 
 
Produto acabado cuja adequada conservação depende da cadeia de frio/ quente. 
 
PERIGOS POTENCIAIS:  
Aumento da contaminação e desenvolvimento microbianos, com eventual produção de 
toxinas. 
 
MEDIDAS PREVENTIVAS DE CONTROLO:  
Controlo de temperaturas 
 
MONITORIZAÇÃO E LIMITES:  
Controlo da temperatura dos equipamentos de frio positivo (saladas – 8ºC, 
sobremesas - 7ºC) e de quente (banhos-maria - 85ºC e estufas - 75ºC). 
 
REGISTOS:  
RAC_01_01 
 
ACÇÕES CORRECTIVAS: 
Utilização de equipamentos alternativos.  
Reparação dos equipamentos de manutenção de alimentos.  
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12. Estabelecimento de actividades de verificação 
 
A execução de actividades de verificação do plano HACCP permite determinar se o 
sistema está de acordo com o plano definido, se o plano é apropriado para o produto 
e/ou processo e se é efectivo no controlo dos perigos. 
No decurso das actividades de verificação, deve garantir-se que os PCC 
implementados são monitorizados, e que em caso de necessidade, as acções 
correctivas enunciadas são levadas a cabo. A frequência dos procedimentos de 
verificação não é determinada, mas deve ser suficiente para confirmar se o sistema 
funciona adequadamente. 
A Cerger considera entre as actividades de verificação, as seguintes: 
- Auditorias ao plano HACCP; 
- Auditorias ao sistema HACCP e às evidências produzidas; 
- Revisão dos registos; 
- Inspecções em curso de processo; 
- Análises microbiológicas a matérias-primas e produto final; 
- Reclamações e Registos de Ocorrência. 
 
As actividades de verificação do sistema HACCP, devem ainda tomar em 
consideração a implementação e adequação dos pré-requisitos do sistema, tais como: 
 
- A existência de um plano de higiene, suportado em práticas de higiene e 

desinfecção adequadas, recorrendo a produtos e materiais especificados e 
evidenciadas por registos. 

- A existência de um plano de controlo de pragas, com recurso a produtos 
químicos autorizados, de acordo com a legislação em vigor, sendo as intervenções 
efectuadas por entidades competentes e evidenciadas por registos. 

- A existência de um plano de manutenção, aplicável aos equipamentos de 
produção e de suporte à produção, sendo as actividades, sempre que necessário, 
suportadas em registo. 

- A implementação do Código de Boas Práticas – Normas de Serviço Cerger, que 
determina procedimentos para o adequado armazenamento, manuseamento, 
embalagem, preservação e colocação em distribuição, de produtos 
alimentares.  

- A existência de práticas implementadas relativas à identificação e 
rastreabilidade das matérias-primas e produtos acabados prontos a consumir.  

- A existência de lista de fornecedores autorizados de modo a garantir adequadas 
características de partida para as diversas matérias-primas. 

- A existência de boas práticas de produção, nomeadamente suportadas na 
infraestrutura, “lay-out” e higiene dos manipuladores.  

- A existência de práticas implementadas relativas ao controlo do produto não 
conforme.  

- A existência de práticas implementadas para calibração de equipamentos de 
verificação e medida.   

- A existência de actividades de formação. 
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13. Documentabilidade do Sistema 
 
O sistema HACCP da Cerger recorre ao registo e arquivo de evidências documentais, 
que incluem: 
 
▪ O plano HACCP; 
▪ Actas; 
▪ Registos de Auditorias; 
▪ Registos das actividades de controlo do processo; 
▪ Registos de auditorias e inspecções; 
▪ Registos de ocorrências e Acções correctivas e preventivas; 
▪ Boletins analíticos; 
▪ Registos de auditorias a fornecedores; 
▪ Planos e Registos da formação; 
▪ Registos do Sistema de autocontrolo. 
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1.  INTRODUÇÃO 
 

A Cerger tem implementado um Sistema HACCP, suportado em Pontos de Controlo 

Críticos, que percorrem toda a actividade produtiva, e que permitem através da sequência 

estabelecida para as verificações e pela aceitação dos resultados, dar os produtos como 

aptos para consumo.  

No espírito dos sistemas da Qualidade, conforme o normativo ISO, também referenciados 

pelo Decreto-Lei 67/98 de 8 de Março e pelo Regulamento (CE) nº852/2004, de 29 de Abril, 

a Cerger desenvolve um processo produtivo, em que o produto é dado como conforme, 

mediante suporte de decisão, que recorre a métodos indirectos de verificação. Como tal, o 

suporte para a identificação destas verificações, como os valores alvo a estabelecer, devem 

ser revistos, sempre que considerado justificado, no sentido de estabelecer que se mantêm 

actuais e praticáveis.  
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2. SITUAÇÃO 
 

Tradicionalmente, a avaliação da segurança alimentar foi feita, quer pelos produtores quer 

pelas agências de controlo, de uma forma retrospectiva através de seleccionar e testar 

microbiologicamente amostras aleatórias. Na prática não existe suficiente informação 

disponível, que permita demonstrar se tais critérios de controlo são efectivos na protecção 

dos consumidores. Devido a estas situações a segurança alimentar está mais dependente 

de uma abordagem preventiva envolvendo a aplicação de BPF e HACCP (PEDROSO, L., 

2003).  

A Organização Mundial de Saúde (O.M.S.) estima que centenas de milhões de pessoas em 

todo o mundo, adoecem devido ao consumo de alimentos e água contaminados. Em países 

industrializados um terço da população sofre com estas doenças em cada ano e cerca de 

20 pessoas por milhão morrem. Estas estimativas relacionam-se com problemas 

microbiológicos (PEDROSO, L., 2003).  

Segundo opiniões de muitos observadores relacionados com segurança alimentar, as 

normas de sanidade dos alimentos, os regulamentos, as directivas ou simples 

procedimentos, orientados para a segurança alimentar, são hoje mais estritos e cumprem-

se com maior objectividade, perspectivando-se nas duas próximas décadas, uma ainda 

maior abrangência da definição de segurança dos alimentos (RIELL, H., 2000). 

Durante anos, os programas tradicionais de inspecção na área alimentar, tenderam para se 

centrar em detalhes de instalações, equipamentos e “facilidades” associadas permitindo 

melhorias significativas no âmbito da segurança alimentar, a partir da ênfase atribuída 

àqueles aspectos e aos programas de higienização (CARREIRA GARCIA, L., 2003). 

Contudo constata-se que o número de incidentes de causa alimentar continua a aumentar, 

verificando-se que um determinado conjunto de aspectos operacionais, se mantém no 

centro das situações verificadas, sendo apontadas como causas determinantes, a saber: 

 Alimentos preparados com muita antecedência relativamente ao momento esperado 

para o consumo; 

 Deficiente controlo de temperaturas na manutenção a quente, dos alimentos já 

confeccionados; 

 Deficiente controlo de temperaturas dos alimentos mantidos a frio; 

 Reaquecimento deficiente dos alimentos; 

 Contaminação cruzada a partir de alimentos crus, para alimentos prontos a comer; 

 Contaminação dos alimentos a partir dos equipamentos ou manipuladores; 
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Ilustração 1: o número de surtos em cada País foi de 1044 no Reino Unido e 1152 nos EUA. Houve erros 
múltiplos na maior parte dos surtos. (Fonte: TOMPKIN, 1990 ) 

Atendendo à contaminação dos alimentos, pelos motivos antes referidos, conclui-se pela 

necessidade de uma abordagem centrada na monitorização do processo de preparação dos 

alimentos, porque vários dos incidentes de causa alimentar investigados, ocorrem hoje em 

locais de produção em que se encontram reunidas as condições técnico-funcionais 

consideradas necessárias, do ponto de vista das boas práticas, das instalações e dos 

equipamentos (CARREIRA GARCIA, L., 2003).    

De modo a condicionar efectivamente a multiplicação dos microrganismos, e a produção de 

substâncias do seu metabolismo, convém ter presente que: 

 Apenas uma temperatura de -20ºC no interior de um género alimentar consegue 

bloquear totalmente os processos vitais dos microrganismos; 

 Apenas as temperaturas negativas e as superiores a 63ºC, registadas no interior do 

alimento, conseguem opor-se à multiplicação dos microrganismos e à produção de 

toxinas; 

 O intervalo de temperaturas compreendido entre 10ºC e 63ºC é uma zona de alto 

risco para os géneros alimentícios, no sentido em que corresponde a temperaturas 

para as quais a capacidade de proliferação dos microrganismos pode ser muito 

importante.  

Assim é certo que em todas as etapas da cadeia produtiva, os alimentos confeccionados 

devem estar o mínimo de tempo possível dentro do intervalo de temperatura acima referido.  
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Para se poder assegurar que um determinado género alimentício sofreu o conveniente 

processamento térmico nas diferentes etapas do processo, a Cerger identificou, práticas de 

verificação de tempos e temperaturas, quer em relação com tarefas determinadas, quer ao 

nível dos equipamentos, quer nos próprios produtos, conforme aplicável.  

No caso da CERGER, essa verificação está contemplada no seu sistema HACCP, pela 

identificação de Pontos de Controlo Críticos, conforme assinalado nos fluxogramas em 

anexo à presente revisão.  

Contudo, os limites críticos para estas verificações não são de fácil estabelecimento, até 

porque as definições legais eventualmente aplicáveis, não se aproximam das necessidades 

precisas do processo implementado. Por outro lado e de entre a gama de produtos 

disponíveis, alguns surgem como casos particulares ao nível das variáveis da confecção, 

quer ao nível das variáveis do arrefecimento.  

Devem ainda ser consideradas por outro lado determinadas situações particulares, em que 

a realização de actividades de controlo, para alguns produtos confeccionados, não é 

praticável. Estão neste caso e apenas a título de exemplo as febras grelhadas, peixe 

estufado, transformados (rissóis, croquetes, etc.), entre outros, em que dadas as 

características intrínsecas dos produtos e a sua apresentação culinária, não é praticável 

identificar facilmente o centro térmico do produto, ou em que se verificam dificuldades em 

estabelecer regras de amostragem para se efectuar o controlo. Subsiste ainda o próprio 

condicionalismo do processo de verificação durante o normal andamento das operações 

numa cozinha de restauração colectiva, que impõe como é natural um andamento das 

operações de controlo, que não prejudique os tempos de desenvolvimento do processo 

produtivo. 

Assim, torna-se premente verificar e discutir as metodologias de verificação, atendendo a 

que sejam eficazes do ponto de vista da segurança microbiológica e que sejam executáveis 

de acordo com o planeamento de actividades de controlo enxertado no sistema de 

produção. Esta revisão considera a definição de uma posição sobre a aprovação dos 

alimentos confeccionados, em situações identificadas, em que as características 

organolépticas dos produtos, permitem dispensar o controlo térmico dos mesmos, sendo 

estes aprovados por outros métodos como é exemplo o método de aprovação culinário.  
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3. OBJECTIVOS 
 

 Rever as condições de execução dos registos de tempos e temperaturas relativas aos 

PCC „s do HACCP implementado; 

 Caracterizar os registos efectuados e a sua fiabilidade e reprodutibilidade; 

 Identificar e caracterizar os preparados culinários e a sua exigência no respeitante a 

controlo das temperaturas de confecção, tempos e temperaturas de exposição dos 

alimentos 

 Discutir os resultados analíticos que permitam validar os valores dos parâmetros a 

avaliar nos diferentes pontos de controlo críticos.  
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4. REVISÃO DOCUMENTAL DE SUPORTE 
 

4.1. Toxi-infecções alimentares: um desafio presente 
 “Num mundo perfeito, as toxi-infecções alimentares não existiriam.” 

Com esta afirmação, a Parceria para a Educação em Segurança Alimentar norte americana 

“Fight Bac!” (combata a bactéria!), inicia a discussão sobre a problemática das toxi-

infecções alimentares nos Estados Unidos da América e lança ideias e soluções para o seu 

controlo efectivo.  

Esta parceria surge da associação entre o “Food Marketing Institute” e o “American Meat 

Institute” em cooperação com o “National Live Stock & Meat Board”, “U.S. Department of 

Agriculture - Food Safety and Inspection Service” e a “Food and Drug Administration”. 

Mas tal afirmação não corresponde de todo à realidade. Com a publicação, em 1994, de 

“Patogénios Alimentares: Riscos e Consequências”, o CAST (Council for Agricultural 

Science and Technology) referiu que “não é possível atingir o risco zero em perigos 

microbiológicos e que não existirá um método que consiga eliminar todos os patogénicos e 

toxinas da cadeia alimentar”. O CAST acrescenta ainda que apesar de todo o progresso 

feito para melhorar a qualidade e segurança dos produtos, qualquer produto agrícola fresco 

pode ser contaminado, e as bactérias podem sobreviver aos agressivos controlos ao nível 

do processamento, podendo assim os alimentos ser contaminados durante a preparação, 

confecção, serviço e armazenamento.  

Deste modo, a aposta está feita em termos da educação no manuseamento de alimentos 

ao nível de toda a cadeia alimentar, principalmente devido aos seguintes factores que 

tornam o controlo de patogénicos alimentares particularmente difícil: 

 Os consumidores não lavam as mãos nem os utensílios de cozinha com a 

frequência necessária; 

 Os patogénicos emergentes exigem uma vigilância sanitária maior que a de 

gerações anteriores; 

 O fornecimento de alimentos tornou-se um fenómeno global, com trocas entre 

países bastante diversificados; 

 A preparação e consumo de géneros alimentícios fora de casa aumentaram 

significativamente. O USDA estima que cada consumidor norte-americano gasta 43 

cêntimos de cada dólar gasto em alimentos a comer fora da sua casa. Para além 

disso, um volume significativo de alimentos é preparado fora de casa, sendo depois 

levado para casa de forma a ser consumido, aumentando com isto o risco de mau 

manuseamento. 
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Por outro lado e em adição ao desafio, os microrganismos continuam a evoluir e a adaptar-

se, frequentemente aumentando o seu grau de virulência. Em 1990, o Serviço de Saúde 

Pública dos E.U.A. identificou a Escherichia coli O157:H7, Salmonella, Listeria 

monocytogenes e o Campylobacter jejuni como sendo os quatro agentes patogénicos 

alimentares mais perigosos nos Estados Unidos devido à severidade e número estimado de 

casos de doença que causam. A par das bactérias tradicionalmente implicadas em desvios 

de saúde, a partir do consumo de alimentos, como é o caso das salmonelas, surgem agora 

novos agentes, ditos emergentes como a Escherichia coli O157:H7 e a Listeria 

monocytogenes, que podem remeter para a necessidade de reavaliar o risco, por exemplo 

porque as bactérias causadoras de toxi-infecções alimentares, encontraram novas formas 

de transmissão. Enquanto que no início dos casos de doença por Escherichia coli O157:H7, 

a sua ocorrência foi ligada à ingestão de carne de vaca mal cozinhada, estas bactérias 

foram posteriormente também encontradas noutros alimentos tais como: salame, leite cru, 

alface e cidra de maçã não pasteurizada. A Salmonella enteritidis, que foi reconhecida 

outrora apenas como contaminante da superfície exterior dos ovos, é agora encontrada no 

interior dos mesmos, (embora com uma incidência que poderemos considerar baixa), 

tornando os preparados culinários utilizando ovos mal cozinhados, inseguros para 

consumo.  
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4.2. Causas das toxi-infecções alimentares, estudo do CDC 
Dado que os microrganismos estão presentes no ambiente, qualquer alimento pode ser 

contaminado se não for correctamente manipulado antes do seu consumo. Consideramos 

para a presente revisão, os seguintes elementos avançados pelos CDC (Centers for 

Disease Control and Prevention, E.U.A.): 

 São consideradas quatro fontes de toxi-infecção alimentar: bactérias patogénicas, 

vírus, parasitas e toxinas; 

 Metade de todos os casos de toxi-infecções alimentares reportados não tem causa 

identificada. Contudo, a maioria dos casos são devidos a microrganismos 

previamente presentes nos alimentos. Pelo menos 30 agentes patogénicos são 

frequentemente associados a toxi-infecções alimentares; 

 Os CDC estabeleceram quatro alvos principais como patogénicos bacterianos: E. 

coli O157:H7, Salmonella enteritidis, Listeria monocytogenes e Campylobacter jejuni. 

Contudo aparecem também como preocupação dos CDC outros patogénicos, tais 

como: Vibrio vulnificus, Yersinia enterocolitica, Clostridium perfringens e 

Staphylococcus aureus; entre nós e segundo dados epidemiológicos mais recentes, 

os agentes principais são a Salmonella enteritidis, o Staphylococcus aureus e o 

Clostridium botulinum, embora este último localizado ao norte do País e sem 

significado especial no que toca ao processo da Cerger. 

 A presença de bactérias nos alimentos pode causar infecção quando o 

microorganismo é ingerido e se estabelece no corpo, usualmente multiplicando-se 

no tracto intestinal. Duas bactérias com este tipo de actuação são a Salmonella e o 

Campylobacter; 

 Outros microrganismos podem produzir toxinas lesivas ou mesmo letais 

desencadeadoras das chamadas intoxicações alimentares. São exemplos destes o 

Clostridium botulinum e o Staphylococcus aureus; 

 Os agentes patogénicos virais são transmitidos por mãos infectadas de operadores 

e manipuladores e contacto com vectores. Apenas alguns vírus originam toxi-

infecções alimentares, casos do vírus da Hepatite A e Norwalk vírus; 

 Parasitas, tais como a Trichinella spiralis, causadora da triquinelose, podem ocorrer 

em formas microscópicas, tais como ovos e larvas; 

 Podem também ocorrer intoxicações devidas a toxinas naturais de alguns peixes e 

outros alimentos; 

Em complemento dos perigos antes identificados, e que consideramos fazerem parte da 

lista de perigos identificados a propósito do sistema HACCP Cerger, consideramos ainda os 

restantes perigos: 
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 O Bacillus cereus cuja ocorrência aparece principalmente em ligação com o 

consumo de produtos à base de arroz, batatas e leguminosas.  

 Em sintonia com a ausência de identificação em 50% dos surtos de toxi-infecção 

alimentar, das causas que lhe estiveram na origem, referida pelo CDC, podemos, 

segundo dados reportados pelo INSA, estimar que no caso português, entre 44% e 

55% dos surtos verificados o agente causal implicado não é conhecido (WHO 

Surveillance Programme for Control of Foodborne Infections and Intoxication in 

Europe – 7th Report).  

 Nos surtos ocorridos em Portugal em que foram identificados agentes causais, focou 

claro que a maior incidência se ficou a dever a Salmonella, particularmente 

Salmonella enteritidis, e por outro lado a Staphylococcus aureus. Para o efeito da 

presente revisão não foram considerados os elementos apresentados pelo estudo 

atrás referido, relacionados com a incidência de Clostridium botulinum. 

 



 
 
 
 
Análise de Perigos - Revisão documental  plano HACCP Cerger_V02 anexo II 
 
 

Preparado por Luís Carreira Garcia 11 

4.3. Os números das toxi-infecções alimentares 
De acordo com as estimativas “mais animadoras”, milhões de casos de doença e milhares 

de mortes, em cada ano nos E.U.A., podem ser atribuídos a alimentos contaminados. Os 

seguintes factos descrevem a amplitude do problema: 

 O GAO (General Accounting Office), em Maio de 1996, reportou que ocorreriam 

entre 6,5 a 81 milhões de casos anuais de toxi-infecções alimentares. Em 1994, o 

CAST (Council for Agricultural Science and Technology), estimou que seriam entre 

6,5 a 33 milhões os casos de doença nos E.U.A. por ano. A amplitude de valores é 

significativa e é claramente devida à incerteza relativamente ao número de casos 

não reportados; 

 O NCHS (National Center for Health Statistics) estimou que o número de mortes por 

ano devidas a doença por ingestão de alimentos contaminados seria de 9100; 

 O FDA (Food and Drug Administration), estima que 2 a 3 por cento de todos os 

casos de toxi-infecção alimentar conduzem a uma incapacidade secundária 

permanente. Por exemplo, a E. coli O157:H7 pode provocar insuficiência renal em 

crianças e adolescentes; a Salmonella pode conduzir a artrite reactiva e infecções 

bastante sérias; a Listeria pode causar meningite e o Campylobacter pode ser um 

factor desencadeador da síndrome de Guillain-Barre; 

 Os CDC estimam que entre 2 a 4 milhões de doenças ocorram por ano nos 

  E.U.A. devidas aos mais de 2000 serótipos de Salmonella; consideram ainda o 

Campylobacter como a maior causa bacteriana de diarreia, resultando em 1 a 6 

milhões de doenças por ano; 

 Os CDC estimam também que, em cada ano, 1850 pessoas adoecem com a 

infecção por Listeria monocytogenes. A doença afecta prioritáriamente crianças 

mulheres grávidas, recém nascidos e adultos com sistemas imunitários 

enfraquecidos. 

Estas considerações são em termos gerais reconhecidas no âmbito desta revisão, devendo, 

considerar-se que os valores apontados, indicam os agentes referidos como perigos mais 

significativos também na nossa realidade.  
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Tabela 1: Incidências estimadas das principais bacterioses alimentares nos E.U.A. em 1999 (taxas/100.000 
habitantes), BERNARDO, F., 2002. 

 

Afecção / Agentes 

Casos 

Estimados 

Transmissão 

Alimentar(%) 

Taxa de 

Hospitalização 

Taxa de 

Mortalidade 

Bacillus cereus 27,360 100 0.006 0.0000 

Botulismo 58 100 0.800 0.0769 

Brucella spp. 1,554 50 0.550 0.0500 

Campylobacter spp 2,453,926 80 0.102 0.0010 

Clostridium perfringens 248,520 100 0.003 0.0005 

Escherichia coli O157:H7 73,480 85 0.295 0.0083 

E. coli, não-O157 STEC 36,740 85 0.295 0.0083 

E. coli, enterotoxigénicas 79,420 70 0.005 0.0001 

E. coli, outras 

diarreiogénicas 

79,420 30 0.005 0.0001 

Listeria monocytogenes 2,518 99 0.922 0.2000 

Salmonella Typhi 824 80 0.750 0.0040 

Salmonella, não tifóide 1,412,498 95 0.221 0.0078 

Shigella spp. 448,240 20 0.139 0.0016 

Staphylococcus spp. 185,060 100 0.180 0.0002 

Vibrio cholerae, toxigenic 54 90 0.340 0.0060 

Vibrio vulnificus 94 50 0.910 0.3900 

Vibrio, other 7,880 65 0.126 0.0250 

Yersinia enterocolitica 96,368 90 0.242 0.0005 

 

Consideramos assim ainda de acordo com a orientação anterior (tabela 1), para a 

estimativa da incidência das principais “bacterioses”, a importância particular do 

Campylobacter spp, das Salmonellas, da Shigella, do Staphylococcus e do Clostridium 

perfringens quanto à taxa de ocorrência. Consideramos ainda quanto à gravidade avaliada 

pelas taxas de morbilidade e mortalidade a Listeria monocytogenes (0.92/0.20) e o Vibrio 

vulnificus (0.91/0.39). Estes valores, dependendo dos autores podem apresentar valores 

ainda mais significativos, como no caso da Listeria em que são referidas taxas de 

mortalidade bastante diferentes conforme a fonte, (WHO, 1987), 20% e (Schlech, Lavigne e 

Bortolussi, 1993), 47%. 

É notória a diferença entre os valores estimados e os que foram considerados reais face à 

ocorrência de toxi-infecções alimentares nos países mais desenvolvidos. Este facto explica-

se pela intervenção de vários factores, que contribuem para a perda de informação 

epidemiológica: Diferentes populações alvo afectadas (crianças, idosos, mulheres grávidas, 

imunodeprimidos), diferente susceptibilidade dos afectados, incorrecto diagnóstico de 

doença, falta de confirmação laboratorial e ausência de notificação de casos de toxi-

infecção alimentar, são alguns exemplos. Deste modo, os números avançados pelos 
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serviços oficiais dos países desenvolvidos ou em fase de desenvolvimento, não são mais 

que a “ponta do iceberg” desta problemática.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela 2: Número de Toxi-infecções Alimentares notificadas nos CDC, EUA 1999. 
(http://www.cdc.gov/ncidod/dbmd/foodnet/annuals.htm). 

Afecção de Origem Alimentar N.º Casos 

Salmoneloses não Typhi 4 533 

Campylobacterioses 3 794 

Shigeloses 1 031 

E. coli O157:H7 530 

Yersiniose 163 

Vibrio  spp 45 

Listeriose 113 

Cyclosporose 14 

Cryptosporidioses 474 

TOTAL 10 697 

 

Ilustração 2: Perda de informação epidemiológica, adaptado de Mossel D. e B. M. Garcia, 1985. 
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4.4. Toxi-infecções alimentares – A Europa e o caso Português 
No relatório entregue na “Conferência Pan-Europeia da FAO/WHO sobre Segurança e 

Qualidade Alimentar”, organizada em Budapeste, Hungria, em Fevereiro de 2002, foram 

apresentados os dados estatísticos referentes às Toxi-infecções Alimentares na Europa e 

respectivos perigos microbiológicos e químicos.  

Entre outros dados, foram apresentados os resultados das investigações dos mais de 

30000 surtos de T.I.A. (toxi-infecções alimentares), que envolveram 391383 casos 

reportados por 42 países para o “WHO Surveillance Programme for Control of Foodborne 

Diseases” na Europa entre 1993 e 1998.  

O agente causal foi identificado em aproximadamente 23538 surtos. A Salmonella spp. foi o 

agente mais frequentemente reportado como causa dos surtos verificados no continente 

Europeu, sendo responsável por 77,1% dos surtos. Destes, mais de um terço, foram 

confirmados como sendo de S. enteritidis. Outros agentes identificados nos surtos 

investigados foram Staphylococcus aureus (4%), Trichinella (3%), Shigella (3%), Clostridium 

perfringens (2%), cogumelos venenosos (2%), Campylobacter (1%), viroses (1%) e outros 

(7%). Apesar da percentagem baixa de viroses apresentadas, vários países como a Irlanda, 

Finlândia, Suiça ou Reino Unido apresentaram dados em que implicavam os agentes virais 

numa percentagem elevada dos surtos reportados. O facto de apenas 1% dos surtos 

investigados na Europa ser atribuído a fontes virais é devido principalmente à falta de 

condições técnicas e funcionais para um correcto diagnóstico em muitos dos países 

participantes no estudo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustração 3: Agentes identificados nos surtos investigados (23538) na Europa entre 1993-1998. 
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Nos 22386 surtos investigados em que foi identificado o alimento envolvido, os ovos, 

produtos à base de ovos, maionese e produtos contendo ovo, tais como doces e bolos 

foram responsáveis por quase 40% dos surtos. Carne e produtos cárneos foram envolvidos 

em 15% dos surtos, alimentos misturados em 10%, leite e produtos lácteos em 8%, peixe e 

marisco em 5%, cogumelos em 4% e carne de aves em 3%. Tomando em consideração os 

surtos por S. enteritidis, mais de 75% daqueles que foram investigados foram directamente 

relacionados com o consumo de ovos insuficientemente cozinhados, ou de alimentos 

contendo ovos crus tais como gelados ou produtos de pastelaria com recheios à base de 

ovo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustração 4: Alimentos envolvidos nos surtos investigados (22386) na Europa entre 1993-1998. 

 

Relativamente aos locais de ocorrência dos surtos, os domicílios com mais de 40%, são os 

locais onde a maioria dos casos ocorreram. Casos associados a confecção de grande 

quantidade de alimentos de uma única vez, como no caso de restaurantes, cantinas, e 

serviços de catering somam 22% dos surtos, escolas, jardins-de-infância e casas para 

crianças 8,7% dos surtos, os hospitais 3%, as lojas de distribuição 2%, instituições 1.5% e 

lares de idosos 1%, aparecendo os restantes locais com classificação imprecisa 

(outros/vários).  

A distribuição dos locais onde ocorrem os casos de doença varia com as áreas geográficas 

Europeias, dependendo dos hábitos de consumo locais. Na Polónia, por exemplo, 57% dos 

surtos ocorrem em casa e estes são frequentemente associados à preparação de pratos 

contendo ovos crus contaminados com Salmonella. Na Hungria, onde cerca de 84% dos 

surtos ocorrem em casa, muitos destes são causados pelo consumo de cogumelos 
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venenosos. Por outro lado, na Holanda por exemplo, a maior percentagem de casos está 

reportada fora de casa, em restaurantes, hotéis ou cantinas e uma percentagem 

significativa destes surtos é devida ao Bacillus cereus no arroz e preparados servidos em 

restaurantes chineses. Na Suiça a taxa relativamente baixa de surtos que ocorrem em casa, 

pode ser uma consequência de programas implementados para a educação do consumidor 

em 1991 para reduzir as infecções por Salmonella. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Ilustração 5: Local onde ocorreram surtos de toxi-infecção alimentar (17960) na Europa entre  

1993-1998. 

 

A informação relativa aos factores que contribuem para a ocorrência de casos de toxi-

infecções alimentares é limitada. Estes foram identificados em apenas 72% dos surtos onde 

a informação sobre os factores está acessível. Dos 18000 surtos investigados os factores 

foram identificados de acordo com as seguintes categorias: temperaturas incorrectas, 

consumo de matérias-primas cruas, factores ambientais, manuseamento incorrecto entre 

outras. Frequentemente constatou-se que estão envolvidos mais do que um factor na 

ocorrência de um caso. 

As temperaturas incorrectas estão envolvidas em 44% dos surtos investigados. Nesta 

categoria, estão incluídos factores como a refrigeração incorrecta e a confecção 

insuficiente, bem como o insuficiente reaquecimento ou a deficiente manutenção a quente. 

Esta distribuição varia de acordo com a localização geográfica. Por exemplo, nos países 

mediterrânicos o principal factor identificado foi a refrigeração inadequada, enquanto que 
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nos países do norte da Europa, foram a confecção insuficiente, o reaquecimento e a 

manutenção a quente, que mais vezes estiveram na origem dos surtos ocorridos. 

O uso de material cru está identificado em 20,5% dos surtos. A manipulação incorrecta foi 

reportada em 14,1% dos surtos investigados, sendo a maioria devida a contaminação 

cruzada, processamento inadequado, higiene insuficiente e a reutilização de sobras de 

alimentos. Vários factores ambientais estão identificados em 12,8% dos surtos. Nesta 

categoria, a contaminação pelo pessoal foi a causa mais frequentemente reportada, 

seguida pelo equipamento contaminado e o uso de instalações inadequadas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustração 6: Factores que contribuíram para a ocorrência de surtos (13310) de toxi-infecção alimentar na 
Europa entre 1993-1998. 

 

A identificação dos diferentes factores que contribuem para a ocorrência de um surto é 

essencial para a implementação de medidas preventivas adequadas para as toxi-infecções 

alimentares pela indústria alimentar e o sector da restauração (por exemplo, a metodologia 

HACCP) e ainda para fundamentar a educação dos manipuladores de alimentos e dos 

consumidores. 

Segundo os dados do sétimo relatório para o “Surveillance Programme for Control of 

Foodborne Infections and Intoxications in Europe” da Organização Mundial de Saúde (OMS 

– WHO) referente aos casos notificados em Portugal entre 1987 e 1998 nos dois 

laboratórios do Instituto Nacional de Saúde (Lisboa e Porto), o cenário português apresenta 

algumas características particulares relativamente à realidade europeia. 
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Durante o período de 1987-1998, nota-se um aumento geral nas notificações de surtos, 

casos e dados de hospitalização de pessoas afectadas, que foram sujeitas a investigação 

epidemiológica.  

Tabela 3: Surtos de Toxi-infecções alimentares notificados em Portugal (1987-1998) no Instituto Nacional de 
Saúde (Lisboa e Porto), OMS. 

Ano Surtos 
Casos nos 

surtos 

Casos 

singulares 

Pessoas 

hospitalizadas 

1987 25 215 2 72 

1988 39 994 4 73 

1989 34 1044 1 145 

1990 30 187 1 25 

1991 35 694 6 93 

1992 29 798 3 129 

1993 43 1068 7 270 

1994 49 1051 10 207 

1995 45 885 16 167 

1996 60 786 9 95 

1997 60 1615 12 134 

1998 47 1411 24 602 

 

Contudo, os dados referentes a agentes causais de casos de toxi-infecção alimentar 

diferem entre os dois laboratórios pertencentes ao Instituto Nacional de Saúde (Lisboa e 

Porto), não só em termos dos resultados obtidos como também nos anos reportados. O 

facto do laboratório do INSA de Lisboa (Instituto Ricardo Jorge) apenas apresentar os 

dados relativos a 1997 e 1998 deve-se, segundo o relatório da OMS a “um problema 

ambiental que ocorreu em 1998 e que fez encerrar o edifício para obras, sendo que alguns 

dados se perderam”.  

De qualquer modo, a análise dos dados permite constatar que uma percentagem 

significativa dos mesmos (55%) é atribuída a um agente causal desconhecido.  

Entre os agentes mais frequentemente identificados nos casos de toxi-infecção alimentar 

encontramos o Staphylococcus aureus (18, 3%) e a Salmonella enteritidis (15%), sendo que 

este último segue a tendência europeia anteriormente apresentada.  

Outros agentes implicados na ocorrência de toxi-infecção alimentar são o Bacillus cereus, 

Yersinia enterocolitica, E. coli, microorganismos aeróbios e associações de agentes todos 

com percentagens baixas (1,7%), relativas a apenas uma ocorrência em dois anos (1997 e 

1998).  
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Tabela 4: Incidentes de Toxi-infecção alimentar em Portugal (1997-1998) por agente causal. (INSA - Lisboa), 
WHO. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Os resultados de seis anos de investigação epidemiológica de casos e surtos de T.I.A. no 

INSA – Porto apresentam uma percentagem elevada de casos sem identificação específica 

do agente envolvido (44,1%), embora esta seja menor que em Lisboa. A encabeçar a lista 

de agentes mais frequentemente identificados nos casos apresenta-se o Clostridium 

botulinum tipo B, com 18,3% das ocorrências, seguido da Salmonella spp. com 15,3% 

(embora esteja feita a identificação de outras espécies envolvidas - (a) Salmonella 

enteritidis, (b) Salmonella bareily, (c) Salmonella heidelberg, (d) Salmonella spp.). Para 

além do Staphylococcus aureus (9,9%) e do Bacillus cereus (3,5%), é necessário referir a 

ocorrência de casos por Clostridium botulinum do tipo E (quer isoladamente, quer em 

conjunto com o C. botulinum do tipo B; com 1,0% e 0,5%, respectivamente) dado que este 

tipo de toxi-infecção alimentar não é muito frequente encontrar actualmente nos registos 

epidemiológicos. Ao todo, a soma das percentagens parciais de T.I.A. por Clostridium 

botulinum investigadas entre 1993 e 1998 no INSA do Porto, perfazem 20,8% das 

ocorrências. Este valor é significativo, dado que no mesmo período, e segundo o relatório 

da FAO/WHO anteriormente apresentado, os agentes identificados nos surtos investigados 

epidemiologicamente (23538), reportam o C. botulinum para uma fatia de 7% referente a 

outros agentes.  

Agente causal 

Ano Total 

1997 1998 N.º % 

Salmonella enteritidis 8 1 9 15.0 

Staphylococcus aureus 4 7 11 18.3 

Bacillus cereus 1 - 1 1.7 

Yersinia enterocolitica 1 - 1 1.7 

Microorganismos Aeróbicos 1 - 1 1.7 

E.coli enterotoxinogénica e 

enterohemorrágica 
- 1 1 1.7 

S. enteritidis + S. aureus - 1 1 1.7 

S. enteritidis + S. aureus+ B. cereus - 1 1 1.7 

S. aureus + B. cereus - 1 1 1.7 

Desconhecido 24 9 33 55.0 

TOTAL 39 21 60 100.0 
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Tabela 5: Incidentes de Toxi-infecção alimentar em Portugal (1993-1998) por agente causal. (INSA - Porto), 
WHO. 

 

 

 

 

 

 

 

Agente causal 
Ano Total 

1993 1994 1995 1996 1997 1998 N.º % 

Clostridium botulinum tipo B  4 4 7 7 - 15 37 18.3 

Clostridium botulinum tipo E  - - - 2 - - 2 1.0 

Clostridium botulinum tipo (B+E)  - 1 - - - - 1 0.5 

Clostridium botulinum não tipificado - - - - - 2 2 1.0 

Salmonella 
6(a) 

+2(d) 
5(a) 3(a) 6(a) 

4(a) 

+1(b) 
4(a) 31 15.3 

Staphylococcus aureus  3 3 4 4 4 2 20 9.9 

Bacillus cereus  1 - 1 - 2 3 7 3.5 

Clostridium perfringens  - - - - - 1 1 0.5 

Salmonella + S. aureus  1(a) - 3(a) 1(c) - 2(a) 7 3.5 

Salmonella + B. cereus  - - - 1(a) - 1(a) 2 1.0 

Salmonella + Y. enterocolitica  - - - - 1(a) - 1 0.5 

S. aureus + B. cereus      1  1 0.5 

C. perfringens + L. monocytogenes  - - - - 1 - 1 0.5 

Desconhecido 7 11 14 18 19 20 89 44.1 

TOTAL 24 24 32 39 33 50 202 100 

(a) Salmonella enteritidis;  (b) Salmonella bareily;  (c) Salmonella heidelberg;  (d) Salmonella spp. 
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4.5. MICROBIOLOGIA DOS ALIMENTOS: AGENTES E RISCOS 
 

a. Caracterização dos perigos 
Os seguintes agentes bacterianos são considerados pela Cerger os perigos mais relevantes 

em termos de segurança dos alimentos devido quer à frequência de casos detectados de 

doença, quer à gravidade das lesões que infligem nos seus consumidores: 

 
1. Campylobacter jejuni 

O Campylobacter jejuni é um bastonete curvo e móvel gram-negativo. É um 

organismo microaerófilo e é relativamente frágil, sensível a mudanças 

ambientais (por exemplo, 21% oxigénio, dessecação, aquecimento, 

desinfectantes, meios ácidos). Devido às suas características microaerófilas, 

este organismo requer 3 a 5% de oxigénio e 2 a 10% de dióxido de carbono para condições 

óptimas de crescimento. Esta bactéria é agora reconhecida como um importante patogénico 

entérico. Dados epidemiológicos nos E.U.A. mostram que o Campylobacter 

jejuni é a causa mais frequente de diarreia de origem bacteriana. 

Embora o C. jejuni não seja transportado por indivíduos saudáveis nos 

Estados Unidos e Europa, é frequentemente isolado de bovinos saudáveis, 

galinhas, aves e até moscas. Está presente, por vezes, em fontes de água não tratadas. 

A infecção por C. jejuni causa diarreia, a qual pode ser aquosa ou sanguinolenta 

(usualmente sangue oculto) e leucócitos fecais. Outros sintomas que podem estar 

presentes são febre, dor abdominal, náuseas, cefaleias e dores musculares. A doença 

ocorre 2 a 5 dias após ingestão da comida ou água contaminada. A doença dura cerca de 7 

a 10 dias, sendo que a maioria das infecções são auto-limitadas e não são tratadas com 

recurso a antibióticos.  

A dose infectante de C. jejuni é considerada pequena. Estudos alimentares em humanos 

sugerem que cerca de 400-500 bactérias podem causar doença em certos indivíduos, 

enquanto noutros, são necessários grandes números de bactérias. O mecanismo 

patogénico do C. jejuni não está completamente compreendido, mas está provado que 

produz uma toxina termolábel que pode causar diarreia. O C. jejuni pode também ser um 

organismo de comportamento invasivo.  
O isolamento laboratorial da bactéria é feito por coprocultura de materiais biológicos de 

indivíduos infectados, sendo necessário um meio especial selectivo com antibiótico em 

atmosfera microaerófila (5% de oxigénio).  

O isolamento de C. jejuni dos alimentos é dificultado devido ao número geralmente reduzido 

de bactérias presentes (ao contrário do caso das coproculturas, nas quais as contagens 
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ascendem às 106 bactérias/g). Os meios necessários para enriquecimento contêm 

antibióticos, atmosfera microaerófila a 5% de oxigénio e uma elevada concentração de 

dióxido de carbono (10%). O isolamento pode levar de vários dias a uma semana. 

Os alimentos associados à presença de C. jejuni são geralmente carnes cruas 

(especialmente a de galinha). Estudos epidemiológicos mostram que entre 20 a 100% das 

galinhas vendidas a retalho estão contaminadas. Este dado não causa muita surpresa dado 

que as galinhas saudáveis transportam esta bactéria. O leite cru é também fonte de 

infecção. Contudo, a confecção adequada da carne de galinha, a pasteurização do leite, e o 

tratamento pelo cloro da água de consumo bastam para eliminar este agente patogénico. 

 

2. Escherichia coli O157:H7 

Presentemente, existem quatro classes conhecidas de E. coli 

enterovirulentas (referidas como o grupo EEC) que causam gastroenterite 

em humanos. Entre estas existe uma estirpe enterohemorrágica (EHEC) 

designada de Escherichia coli O157:H7. A E. coli é um agente comensal dos 

intestinos de todos os animais, incluindo humanos. Quando são utilizados 

meios de cultura aeróbios, a E. coli é a espécie dominante encontrada nas 

fezes. Normalmente desempenha uma função útil no organismo, inibindo o 

crescimento de outros agentes patogénicos e sintetizando uma quantidade 

apreciável de vitaminas. A maioria das estirpes de E. coli é capaz de causar doença em 

humanos por vários mecanismos diferentes. A estirpe E. coli O157:H7 é uma variedade rara 

de E. coli que produz grandes quantidades de uma ou mais toxinas potentes que causam 

lesões severas ao nível do intestino. Estas toxinas [verotoxina (VT), shiga-toxina] estão 

relacionadas com a toxina produzida pela Shigella dysenteriae. 

Esta doença é caracterizada por fortes dores abdominais e diarreia que inicialmente é 

aquosa e progressivamente se torna hemorrágica. Ocasionalmente, o vómito também 

ocorre. A febre é geralmente de baixa intensidade ou mesmo ausente. A doença é auto-

limitante e dura em média 8 dias. Alguns indivíduos apresentam apenas diarreia aquosa.  

A dose infecciosa é desconhecida, contudo considera-se que possa ser semelhante à da 

Shigella spp. (pouco mais de 10 microorganismos). 
A E. coli O157:H7 é muitas vezes encontrada em carne picada (ou carne de hambúrguer) 

crua ou mal cozinha, sendo implicada em muitos casos documentados de toxi-infecção 

alimentar, embora seja também relacionada com a ingestão de sumos de fruta não 

pasteurizados, salame fumado, alface, carne e queijo. O leite cru foi a fonte identificada de 

um caso numa escola do Canadá. 
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O diagnóstico de doença é feito pela colite hemorrágica associada ao isolamento de E. coli 

do serótipo O157:H7 ou de E. coli produtora de verotoxina, a partir de amostras de 

materiais biológicos (diarreia). Alternativamente, as amostras podem ser testadas 

directamente para a presença de verotoxina. A confirmação pode ser feita pelo isolamento 

de E. coli do mesmo serótipo de alimentos suspeitos. 

Vários métodos microbiológicos podem ser utilizados para isolar E. coli O157:H7 dos 

alimentos. Ao contrário dos outros serótipos de E. coli, as culturas de O157:H7 não 

fermentam o sorbitol e são negativos ao teste MUG; deste modo, estes critérios são 

frequentemente utilizados para isolamento selectivo. O agár Sorbitol-MacConkey tem sido 

bastante utilizado para isolar este microorganismo de amostras clínicas. Existem ainda 

outros meios selectivos e diferenciais para isolamento da bactéria, assim como métodos 

rápidos que utilizam tecnologias várias, como o do DNA recombinante, que estão a ser 

aplicados. 

 A ocorrência de colites hemorrágicas não é muito grande, mas este facto provavelmente 

não espelha a verdadeira frequência destes casos. Devido aos inconfundíveis sintomas de 

diarreia profusa e com presença de sangue visível nas fezes nos casos mais graves, as 

vítimas procuram mais ajuda médica que noutros casos. Mesmo assim o número de casos 

estimados é provavelmente subavaliado. 

 

3. Salmonella spp. 

A Salmonella é uma bactéria em forma de bastonete móvel, (excepções 

feitas para a S. gallinarum e S. pullorum, que não são móveis), não 

esporolada, e gram-negativa. Existe uma presença generalizada desta 

bactéria em animais, especialmente em aves e suínos. As fontes ambientais 

deste microorganismo incluem água, solo, insectos, superfícies fabris, 

superfícies de cozinhas, fezes animais, carnes cruas, carnes de ave cruas, e 

alimentos de origem marinha crus, entre outros.  

A Salmonela typhi e a bactéria paratifóide são causas de septicemia e febre 

tifóide em humanos. Outras formas de salmonelose produzem geralmente sintomas mais 

suaves. Os sintomas agudos associados à salmonelose são: náuseas, vómitos, dores 

abdominais, diarreia, febre e cefaleias; estes podem durar 1, 2 ou mais dias. As 

consequências crónicas passam por sintomatologia articular que pode durar de 3 a 4 

semanas após a sintomatologia aguda. O período de incubação da doença é de 6 a 18 

horas. A dose infecciosa é de relativamente 15 a 20 bactérias; esta dose depende de dados 

como a idade, e condição de saúde do indivíduo atingido, assim como do serótipo envolvido 

do agente bacteriano.  
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O agente tem como forma de actuação a penetração das bactérias do lúmen para o epitélio 

do intestinal delgado, no local onde a inflamação ocorre. Existe também a constatação da 

produção de uma enterotoxina, talvez no interior do enterócito.  

Os alimentos associados à presença de Salmonella spp. são carnes cruas, aves, ovos, leite 

e produtos derivados, peixe, camarão, pernas de rã, coco, molhos e saladas, cremes e 

coberturas de bolos e sobremesas, gelatina desidratada, manteiga de amendoim, cacau e 

chocolate. Vários espécimes de Salmonella têm deixado de ser isolados do exterior da 

casca dos ovos, sendo que a presente situação, por exemplo da S. enteritidis, é a de 

detectar a presença do microorganismo no interior do ovo, na gema. Esta informação 

sugere vivamente que existe uma transmissão vertical. 

Vários métodos têm sido desenvolvidos para detecção em alimentos de Salmonella com o 

conhecimento de contaminações prévias pelo agente. Embora os métodos microbiológicos 

clássicos, que requerem 5 dias para se obterem resultados, sejam os mais fidedignos, já 

existem métodos rápidos que apenas necessitam de 2 dias. 

Estima-se que existam 2 a 4 milhões de casos de salmonelose anuais nos Estados Unidos 

da América. A incidência de salmonelose parece estar a aumentar tanto nos E.U.A. como 

nos restantes países industrializados. 
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Ilustração 7: Casos notificados de Salmonelose, excluindo a Febre Tifóide, Estados Unidos da América, 1988-
1995. 
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4. Yersinia enterocolitica 

A Y. enterocolitica é uma bactéria pequena, em forma de bastonete, Gram-

negativa, e é frequentemente isolada de amostras clínicas como feridas, 

fezes e linfonodos mesentéricos. Contudo, não faz parte da flora normal 

humana. A presença deste microorganismo também é constatada em 

animais como suínos, aves, castores, gatos e cães. A Y. enterocolitica é detectada em 

fontes ambientais como charcos, lagos e em alimentos: carnes, gelados e leite. A maioria 

dos isolados não é patogénica. 

Existem três espécies patogénicas do género Yersinia, mas apenas a Y. enterocolitica e a 

Y. pseudotuberculosis causam gastroenterites. Até à data, não foram notificadas toxi-

infecções alimentares devido à Y. pseudotuberculosis nos Estados Unidos, mas tal facto já 

foi reportado no Japão por consumo de água e alimentos. 

A Yersiniose é frequentemente caracterizada por sintomas como gastroenterites com 

diarreia e/ou vómito; contudo, a febre e dores abdominais são os sintomas característicos. 

As infecções por Yersinia podem causar também apendicite, linfadenites mesentéricas, e 

podem atingir outros locais como feridas, articulações e o tracto urinário. 

A dose infectante é desconhecida, e o período de incubação estimado é de 24 a 48 horas 

após ingestão. A ingestão, seja de água ou alimentos sólidos, é a principal fonte de 

infecção. 

Os alimentos onde pode ser encontrada a Y. enterocolitica são: carnes (suíno, vaca, 

borrego, etc.), ostras, peixe e leite cru. A causa exacta de contaminação dos alimentos é 

desconhecida, contudo, a prevalência deste microorganismo no solo, água e animais cria 

oportunidades de contaminação. A má higienização e técnicas incorrectas de desinfecção 

por parte dos manipuladores de alimentos, incluindo o mau armazenamento, não podem 

menosprezados.  

O diagnóstico de Yersiniose começa com o isolamento do microorganismo das fezes, 

sangue ou vómito do hospedeiro humano afectado. A confirmação é feita através do 

isolamento e identificação bioquímica e serológica de Y. enterocolitica do paciente, assim 

como dos alimentos consumidos. A diarreia está documentada em 80% dos casos, sendo 

que as dores abdominais e a febre são os sintomas mais comuns. Dada a dificuldade em 

isolar yersiniae das fezes, vários países baseiam-se na serologia. O soro de pacientes 

agudos e convalescentes é testada para a presença do serótipo suspeito de Yersinia spp. 

O método de isolamento dos alimentos é de relativa facilidade de realização, mas em certas 

situações é necessário um enriquecimento de frio. A Y. enterocolitica pode ser identificada 

em 36 a 48 horas. No entanto, a confirmação pode levar 14 a 21 dias ou ainda mais.  
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A Yersiniose não é muito frequente, a menos que haja uma falha nas técnicas de 

processamento de alimentos. Os CDC estimam que cerca de 17000 casos ocorram 

anualmente nos E.U.A.. A Yersiniose é bastante mais comum no Norte da Europa, 

Escandinávia e Japão. 

 

5. Clostridium perfringens 

O Clostridium perfringens é um bastonete anaeróbio, gram-positivo, 

formador de esporos. Está largamente distribuído pelo ambiente e ocorre 

frequentemente no intestino de humanos e animais domésticos e silvestres. 

Os esporos do microorganismo resistem no solo, sedimentos e áreas 

sujeitas a contaminação fecal humana e animal.  

A forma clínica mais comum de intoxicação alimentar é caracterizada por dores abdominais 

intensas e diarreia que começam 8 a 22 horas após consumo de alimentos contendo um 

grande número de C. perfringens capazes de produzir a toxina patogénica. A sintomatologia 

termina geralmente passadas 24 horas mas sintomas menos severos podem persistir num 

indivíduo durante 1 ou 2 semanas. Algumas mortes foram reportadas, como resultado de 

desidratações e outras complicações. A enterite necrótica causada por C. perfringens é 

geralmente fatal. Esta condição é resultado da ingestão de largas unidades da bactéria com 

alimentos contaminados. As mortes por enterite necrótica (síndrome pig-bel, causada pelo 

C. perfringens tipo C) são causadas pela infecção e necrose dos intestinos e a septicemia 

resultante. Esta é uma doença rara. 

A dose infectante é de sensivelmente 108 bactérias/g A produção de toxina é desencadeada 

no trato intestinal e é associada à esporulação do microorganismo. 

Na maioria das ocasiões, a causa de toxi-infecção por C. perfringens é o “abuso de 

temperaturas” para produtos confeccionados. Um pequeno número de microorganismos fica 

presente após a confecção e multiplica-se até níveis de toxi-infecção durante o 

arrefecimento e armazenamento dos alimentos cozinhados. Carnes, produtos cárneos e 

molhos são os produtos mais usualmente implicados nos distúrbios alimentares com este 

agente. 

É na restauração institucional (como escolas, cantinas, hospitais, prisões, etc.) onde 

grandes quantidades de comida são preparadas com várias horas de antecedência 

relativamente ao serviço, que se encontram reunidas as circunstâncias para  a ocorrência 

de toxi-infecções por C. perfringens. 

Os procedimentos normais de cultura microbiológica são os mais frequentemente utilizados 

para detectar o agente em alimentos suspeitos e fezes de pacientes. Ensaios serológicos 
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são utilizados para detectar a enterotoxina nas fezes e para testar a capacidade das 

estirpes para produção de toxinas. Os procedimentos levam de 1 a 3 dias. 

A toxi-infecção alimentar por C. perfringens é uma das mais comuns doenças notificadas 

nos E.U.A. Pelo menos 10 a 20 surtos são reportados por ano, os quais envolvem dezenas 

ou memos centenas de pessoas. É possível que muitos casos não sejam notificados por 

falta de análise de alimentos suspeitos ou das fezes dos pacientes afectados, para o C. 

perfringens ou a sua toxina. Os CDC estimam que cerca de 10000 casos ocorram 

anualmente só nos Estados Unidos. 

 

6. Listeria monocytogenes 

A Listeria monocytogenes é uma bactéria gram-positiva, móvel por 

intermédio de flagelos. Alguns estudos sugerem que 1 a 10% dos humanos 

podem ser portadores assintomáticos deste microorganismo no seu intestino. 

Foi detectada em pelo menos 37 espécies de mamíferos, tanto domésticos 

como silváticos, 17 espécies de aves e em algumas espécies de peixes e 

marisco. Pode ser isolado do solo, silagem e outras fontes ambientais. A L. 

monocytogenes como bactéria que não é formadora de esporos, é bastante 

resistente a efeitos deletérios tais como frio, dessecação e aquecimento,. Na 

maioria, as estirpes de L. monocytogenes são patogénicas, embora em graus diversos.  

Listeriose é o nome dado ao conjunto das afecções causadas pela L. monocytogenes. É 

definida clinicamente quando o microorganismo é isolado do sangue, liquido 

cefalorraquidiano ou de outro departamento normalmente estéril (por exemplo: placenta, 

feto, etc.). 

As manifestações clínicas de listeriose incluem septicemia, meningite (ou 

meningoencefalite), encefalite e infecções intra-uterinas ou cervicais em mulheres grávidas, 

que podem resultar em aborto espontâneo. A sintomatologia referida é geralmente 

precedida por sintomas típicos de gripe, incluindo febre persistente. Está documentado que 

sintomas gastrointestinais tais como náuseas, vómito e diarreia podem também preceder 

formas mais sérias de listeriose ou ser os únicos sintomas presentes. O período de 

incubação de formas mais graves de listeriose é desconhecido mas pode ir de poucos dias 

a mais de três semanas. Para sintomas gastrointestinais, este período não será inferior a 12 

horas. 

A dose infecciosa de L. monocytogenes é também desconhecida, mas acredita-se que varia 

com a estirpe e susceptibilidade da vítima. De casos originados por ingestão de leite cru ou 

supostamente não pasteurizado, pode-se assumir que em pessoas susceptíveis, pouco 

mais de 1000 microorganismos totais podem causar doença. A L. monocytogenes 
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consegue invadir o epitélio gastrointestinal. Uma vez que a bactéria penetre nos monócitos, 

macrófagos ou leucócitos polimorfonucleados do hospedeiro, pode desencadear a 

septicemia. A sua presença no citoplasma das células fagocitárias permite-lhe acesso ao 

cérebro e provavelmente também migração transplacentária até ao feto da mulher grávida. 

A patogenicidade da L. monocytogenes está na sua capacidade de sobreviver e de se 

multiplicar nas células fagocitárias do hospedeiro. 

Os alimentos associados a este agente são leite cru, leite supostamente pasteurizado, 

queijos (principalmente de pasta mole), gelado, vegetais crus, salsichas frescas, produtos 

de salsicharia e fumados, carnes de aves, cruas ou mal cozinhadas, todos os tipos de carne 

crua e peixe cru e fumado, bem como patés. Em termos gerais todos os alimentos em que 

possam ocorrer contaminações após processamento térmico. A sua capacidade de crescer 

a temperaturas tão baixas como 3°C permite-lhe multiplicar-se em alimentos refrigerados. 

Os métodos para análise de Listeria nos alimentos são complexos e demorados quando se 

requerem contagens. O método aprovado pelo FDA, requer de 24 a 48 horas de 

enriquecimento, seguido de uma variedade de outros testes. O tempo total necessário para 

a identificação é de 5 a 7 dias. Inovações na tecnologia de DNA recombinante podem 

permitir em 2 ou 3 dias obter análises positivas. Presentemente, o FDA está a trabalhar na 

adopção de metodologias que quantifiquem contagens muito pequenas de microorganismos 

nos alimentos. Os dados colectados em 1987 pelos CDC sugerem que haverá cerca de 

1600 casos de listeriose com 415 mortes por ano nos Estados Unidos. A vasta maioria dos 

casos é esporádica, não permitindo que se façam com facilidade relações epidemiológicas 

a alimentos determinados. 

 

7. Shigella spp. 

A Shigella é uma bactéria gram-negativa, em forma de bastonete, imóvel e 

não esporulada. A doença causada pela Shigella (shigelose) soma menos de 

10% dos casos de toxi-infecção alimentar, notificados nos E.U.A.. A Shigella 

é raramente encontrada em animais, sendo principalmente uma doença de 

humanos e excepcionalmente de primatas como macacos e chimpanzés. 

Este microorganismo pode ser encontrado em águas poluídas com fezes 

humanas. 

A shigelose, ou disenteria bacilar, tem como sintomatologia principal, dores 

abdominais, dores musculares, diarreia, febre, vómito, sangue, pus e mucos nas fezes e 

tenesmo. O período de incubação é de 12 a 50 horas e a dose infecciosa está calculada em 

10 bactérias, consoante a idade e a condição física do hospedeiro. A Shigella spp. é um 

agente altamente infeccioso que é transmitido por uma via fecal-oral. O estado de doença é 
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desencadeado quando os microorganismos aderem e penetram nas células epiteliais da 

mucosa intestinal. Após a invasão, multiplicam-se intracelularmente e espalham-se às 

células contíguas, resultando em destruição tecidular. Algumas estirpes produzem 

enterotoxinas e shiga-toxinas (semelhante à verotoxina de E. coli O157:H7). 

A presença desta bactéria é detectada em alimentos como: saladas (batatas, atum, 

camarão, macarrão e galinha), vegetais crus, leite e derivados e aves. A contaminação 

destes alimentos é geralmente efectuada por via fecal-oral. A água contaminada com fezes 

e a falta de higiene dos manipuladores são as causas mais frequentes de contaminação. 

Estes microorganismos são de difícil detecção em alimentos devido ao facto dos métodos 

não estarem desenvolvidos ou serem pouco sensíveis. O FDA desenvolveu uma sonda 

genómica para o plasmídeo de virulência que está actualmente a ser testada. Contudo, os 

métodos de isolamento são ainda muito pobres. 

Estima-se que ocorrem anualmente 300000 casos de shigelose nos E.U.A.. O número 

atribuído a contaminação por alimentos é desconhecido, mas dada a baixa dose infecciosa,  

aquele número é provavelmente importante. 

 

8. Bacillus cereus 

O Bacillus cereus é uma bactéria gram-positiva, aeróbia facultativa, formadora de esporos e 

as células são em forma de grandes bastonetes. Estas e outras características, incluindo 

bioquímicas, são utilizadas para diferenciar e confirmar a presença destes microrganismos, 

embora sejam partilhadas pelo B. cereus var. mycoides, B. thuringiensis e B. anthracis. A 

diferenciação destes microorganismos depende da determinação de mobilidade (a maioria 

dos B. cereus são móveis), presença de cristais de toxina (B. thuringiensis), actividade 

hemolítica (o B. cereus e outros são β–hemolíticos, enquanto o B. anthracis é geralmente 

não-hemolítico) e o crescimento rizóide característico do B. cereus var. mycoides.  

A toxi-infecção alimentar causada por B. cereus apresenta dois tipos conhecidos de 

doença, devido a dois metabolitos distintos. O tipo diarreico da doença é causado por uma 

proteína com grande peso molecular, enquanto que o tipo emético (vomitivo) é atribuído a 

uma proteína de baixo peso molecular, termorresistente.  

A sintomatologia da toxi-infecção por B. cereus do tipo diarreica é muito semelhante à da 

toxi-infecção infligida por C. perfringens. O período de incubação para o aparecimento de 

diarreia aquosa e dores abdominais é de 6 a 15 horas após consumo de alimentos 

contaminados. A náusea pode acompanhar a diarreia, mas o vómito raramente ocorre. Os 

sintomas descritos persistem durante 24 horas na maioria das vezes. O tipo emético é 

caracterizado por náuseas e vómito 30 minutos a 6 horas após o consumo. 

Ocasionalmente, as dores abdominais e a diarreia podem também ocorrer. A duração dos 
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sintomas nesta forma é também de 24 horas. A sintomatologia deste tipo de doença pode 

ser comparada à de Staphylococcus aureus. Também foram identificadas outras espécies 

de Bacillus na investigação de casos de toxi-infecção alimentar: B. subtilis e B. licheniformis 

em carne de frango e borrego. Estes microorganismos demonstram a produção de uma 

toxina semelhante à do tipo emético da toxi-infecção por B. cereus. 

A presença de largas quantidades de agente (mais de 106 B. cereus/g) num alimento é 

indicativo de crescimento e proliferação activa do microorganismo e tem de ser encarada 

como um potencial perigo para a saúde.  

Uma grande variedade de alimentos pode ser associada à presença de B. cereus: carnes, 

leite, vegetais e peixe foram relacionados ao aparecimento do tipo diarreico da doença. O 

tipo emético têm sido geralmente associado a produtos com arroz, contudo, outros produtos 

como batatas, massas e produtos com queijo também têm sido envolvidos no aparecimento 

de casos. Misturas de alimentos como molhos, sopas, “caçarolas”, produtos de pastelaria e 

saladas também têm originado alguns casos notificados de toxi-infecção alimentar.  

A detecção, enumeração e confirmação de B. cereus nos alimentos é feita por uma grande 

variedade de métodos. Mais recentemente, o método serológico foi desenvolvido para 

detectar a presença da enterotoxina de B. cereus (tipo diarreico) em alimentos suspeitos. 

Estudos recentes sugerem que a pesquisa da toxina encarregue do tipo emético da doença 

é possível por intermédio de modelos animais (gatos, macacos) ou cultura celular. A 

confirmação de B. cereus como sendo o agente etiológico num caso de toxi-infecção 

alimentar requer (1) o isolamento de microorganismos do mesmo serótipo de alimentos 

suspeitos e fezes ou vómito do paciente, (2) isolamento de uma grande quantidade de B. 

cereus de um serótipo conhecido por causar toxi-infecção alimentar, a partir do alimento 

suspeito ou das fezes e vómito do afectado, ou (3) isolamento de B. cereus de alimentos 

suspeitos e determinação da sua enterotoxicidade pelo método serológico (tipo diarreico) ou 

biológico (tipo diarreico e emético). O período de incubação curto no caso do tipo emético, 

associado a alimentos suspeitos bem definidos, é frequentemente suficiente para efectuar o 

diagnóstico presuntivo deste tipo de toxi-infecção por B. cereus.  

Os registos de 9 surtos em 1980 (carne de vaca, peru e comida mexicana) e 8 em 1981 

(arroz e bivalves) nos serviços oficiais dos Estados Unidos da América são manifestamente 

inferiores à realidade, provavelmente devido à falta de notificação de casos e ao erro de 

diagnóstico devido à similitude de sintomas relativamente à toxi-infecção por 

Staphylococcus aureus (tipo emético de B. cereus) e por Clostridium perfringens (tipo 

diarreico).  
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9.Vírus da Hepatite Tipo A:  

Este vírus entra no organismo humano, por via digestiva, habitualmente com a água e 

alguns alimentos, como por exemplo alimentos marinhos provenientes de águas 

conspurcadas, frutas e vegetais contaminados por água e alguns alimentos muito 

manipulados, como por exemplo saladas, desde que preparados em condições de higiene 

muito deficientes. Este agente apresenta uma resistência ao calor, que não permite confiar 

nas temperaturas de pasteurização para tornar os alimentos seguros. Deve assim 

considerar-se que a higiene pessoal é fundamental, devendo prevenir-se as oportunidades 

de contaminação fecal da água e alimentos. 

 

 

b. Factores de crescimento bacteriano nos alimentos 
Os alimentos são matrizes químicas complexas que dificultam a predição do 

desenvolvimento de microorganismos assim como a sua rapidez de crescimento. A maioria 

dos alimentos contém os nutrientes suficientes para permitir o crescimento microbiano. 

Variados factores favorecem, previnem ou limitam o crescimento dos microorganismos nos 

alimentos, sendo que os mais importantes são o aw, o pH e a temperatura, bem como os 

tempos em que os microorganismos estão sujeitos aqueles factores.  

 
1. Definições 
1. aw: (Actividade da Água ou Disponibilidade da Água). As moléculas de água estão 

difusamente orientadas no estado líquido da água e podem facilmente ser alvo de rearranjo. 

Quando outras substâncias (solutos) são adicionados à água, as moléculas de água 

orientam-se à volta do soluto e as propriedades da solução mudam drasticamente. As 

células microbianas têm que competir com as moléculas do soluto, relativamente às 

moléculas de água. Exceptuando o Staphylococcus aureus, as bactérias são pobres 

competidoras em meios com baixo aw, enquanto os bolores são competidores excelentes.  

O aw varia muito pouco com a temperatura, dentro dos limites de temperatura que permitem 

crescimento bacteriano. Uma solução pura de água tem um aw de 1.00. A adição de soluto 

diminui o aw para menos de 1.00. O aw de uma solução pode afectar de forma importante a 

capacidade de o aquecimento eliminar uma bactéria a uma dada temperatura. Por exemplo, 

uma população de Salmonella typhimurium é reduzida sensivelmente, em 0.18 minutos a 

60° C se o aw do meio de suspensão for de 0.995. Se o aw diminuir até 0.94, são 

necessários 4.3 minutos a 60° C para causar a mesma redução. O valor de aw relacionado 

com uma bactéria é geralmente o aw mínimo que permite o crescimento da mesma. No 

valor mínimo de aw, o crescimento é geralmente mínimo, e ao aumentar o aw este também 
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aumenta. A valores de aw abaixo dos mínimos para crescimento, as bactérias não morrem 

necessariamente, embora alguma percentagem da população morra. As bactérias podem 

permanecer dormentes, mas continuam infecciosas. É importante referir neste ponto, que o 

aw é apenas um factor, e que os restantes factores (como exemplo, o pH e a temperatura) 

têm de ser considerados, dado que é da relação entre todos eles que se determina se a 

bactéria cresce ou não. O aw de um alimento pode não apresentar um valor fixo; pode variar 

com o tempo ou ainda, variar mesmo para alimentos semelhantes mas provenientes de 

diferentes fontes. 

 

2. pH: (Concentração de ião hidrogénio, Acidez ou Alcalinidade relativas). Os limites 

de pH para um microorganismo são definidos por um valor mínimo (o limite ácido) e um 

máximo (limite básico). Existe um pH óptimo para cada microorganismo, no qual o 

crescimento do mesmo é máximo. A alteração de pH do valor óptimo em qualquer das 

direcções (ácida ou básica) diminui forçosamente o crescimento bacteriano. As alterações 

de pH nos alimentos, ao longo do tempo, podem representar também alterações na 

actividade microbiana. Um alimento pode apresentar um pH inicial que não permita o 

crescimento microbiano, mas como resultado do metabolismo de certos microorganismos 

(como leveduras ou bolores), o pH pode alterar-se, vindo a permitir o crescimento.  

 

3. Tº (Temperatura). Os valores da temperatura e a sua influência sobre o desenvolvimento 

microbiano, comportam-se de forma semelhante ao pH. Assim pode considerar-se um valor 

mínimo, um valor máximo e um valor óptimo que garante o máximo desenvolvimento. A 

temperatura óptima de crescimento determina a classificação do microorganismo como 

termófilo, mesófilo ou psicrófilo.  

 
 
2. Inter-relação entre os factores que afectam o crescimento bacteriano: 
Embora cada um dos factores anteriormente citados desempenhe um papel importante, é o 

relacionamento entre eles que determina decisivamente se um dado microorganismo vai 

crescer ou não num alimento. Frequentemente, os resultados finais de tal relação são 

imprevisíveis, dada a ocorrência de sinergias e antagonismos ainda não totalmente 

compreendidos. O conhecimento deste relacionamento serve como vantagem no controlo 

do crescimento de, por exemplo, C. botulinum. Alimentos com um pH de 5.0 (dentro dos 

limites de pH para o C. botulinum) e um aw de 0.935 (abaixo do valor mínimo para o C. 

botulinum) podem não permitir o crescimento desta bactéria.  
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Deste modo, a predição de crescimento de um microorganismo particular num alimento 

apenas pode ser feita através de experimentação. Além disso, muitos microorganismos não 

necessitam de se multiplicar nos alimentos para causarem doença. 

Na tabela abaixo apresentamos os valores de cada um dos factores citados para diferentes 

agentes bacterianos: 

Tabela 6: Factores de crescimento dos principais microorganismos envolvidos em Toxi-infecções Alimentares 
(US FDA - Center for Food Safety & Applied Nutrition). 

 

 

Microorganismo 

Factores 

Temp.(°C) pH 
aw 

 

m M m M  

Salmonella spp. 6.5 47 4.5 ? > 0.95 (a)  

Clostridium botulinum  

A e B 10  50 4.7  9 > 0.93  

Não-proteolítico B 5 ? (b) NR(c)  

E 3.3 30 (b) > 0.965  

F 4 ? (b) NR(c)  

Staphylococcus aureus 7 45 4.2 9.3 > 0.86  

Campylobacter jejuni 25 42 5.5 8 NR(c)  

Yersinia enterocolitica 1 44 4.4 9 NR(c)  

Y. pseudotuberculosis 5 43 (b) NR(c)  

Listeria monocytogenes 0 45 4.4 9.4 > 0.92(d)  

Vibrio cholerae O1 8 42 6 9.6 > 0.95  

V. cholerae não-O1 (b) (b) (b)  

Vibrio parahaemolyticus 12.8 40 5 9.6 > 0.94  

Clostridium perfringens 10 52 5.5 8 > 0.93  

Bacillus cereus 10  49 4.9 9.3 > 0.95  

Escherichia coli 2.5 45 4.6 9.5 > 0.935  

Shigella spp. 8  45 ? 11 NR(c)  

Streptococcus pyogenes 10  45 4.8  9.2 NR(c)  

 (a) Para um género tão variado como a Salmonella, o limite mínimo de aw pode variar, exemplo, S. newport 
= 0.941, S. typhimurium = 0.945.  

(b) O valor, não estando reportado, é provavelmente próximo do encontrado noutras espécies do género.  

(c) NR significa que não foi encontrado valor reportado.  

(d) Valores actualizados do “Microorganisms in Foods 5: Characteristics of Microbial Pathogens”, ICMSF 1996. 

A maioria dos valores foi obtida do “Microbial Survival in the Environment”, E. Mitscherlich and E.H. Marth 
(eds.), Springer-Verlag, Berlin e Heidelberg, 1984. Esta é uma referência recomendada e validada. [ISBN 3-
540-13726-2 Springer-Verlag, Berlin, New York, Tokyo] [ISBN 0-387-13726-2 Springer-Verlag, Heidelberg, 
Berlin, Tokyo]. 

http://vm.cfsan.fda.gov/~mow/chap1.html
http://vm.cfsan.fda.gov/~mow/factors.html#foota
http://vm.cfsan.fda.gov/~mow/chap2.html
http://vm.cfsan.fda.gov/~mow/factors.html#footb
http://vm.cfsan.fda.gov/~mow/factors.html#footc
http://vm.cfsan.fda.gov/~mow/factors.html#footb
http://vm.cfsan.fda.gov/~mow/factors.html#footb
http://vm.cfsan.fda.gov/~mow/factors.html#footc
http://vm.cfsan.fda.gov/~mow/chap3.html
http://vm.cfsan.fda.gov/~mow/chap4.html
http://vm.cfsan.fda.gov/~mow/factors.html#footc
http://vm.cfsan.fda.gov/~mow/chap5.html
http://vm.cfsan.fda.gov/~mow/factors.html#footc
http://vm.cfsan.fda.gov/~mow/factors.html#footb
http://vm.cfsan.fda.gov/~mow/factors.html#footc
http://vm.cfsan.fda.gov/~mow/chap6.html
http://vm.cfsan.fda.gov/~mow/factors.html#footd
http://vm.cfsan.fda.gov/~mow/chap7.html
http://vm.cfsan.fda.gov/~mow/chap8.html
http://vm.cfsan.fda.gov/~mow/factors.html#footb
http://vm.cfsan.fda.gov/~mow/factors.html#footb
http://vm.cfsan.fda.gov/~mow/factors.html#footb
http://vm.cfsan.fda.gov/~mow/chap9.html
http://vm.cfsan.fda.gov/~mow/chap11.html
http://vm.cfsan.fda.gov/~mow/chap12.html
http://vm.cfsan.fda.gov/~mow/chap13.html
http://vm.cfsan.fda.gov/~mow/chap19.html
http://vm.cfsan.fda.gov/~mow/factors.html#footc
http://vm.cfsan.fda.gov/~mow/chap21.html
http://vm.cfsan.fda.gov/~mow/factors.html#footc
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4.6. PARASITOLOLOGIA DOS ALIMENTOS: AGENTES E RISCOS 
 

1. Toxoplasmose: Parasitose provocada por Toxoplasma gondii, com distribuição mundial, 

que pode afectar tanto o Homem como os animais, sendo hospedeiro primário o gato 

doméstico. Nas espécies animais que servem de consumo ao Homem, o parasita forma 

quistos no tecido muscular, pelo que, quando a carne se consome crua ou deficientemente 

cozinhada, pode constituir um veículo de transmissão do parasita. Outra forma de contágio, 

ocorre a partir de alimentos contaminados com matéria fecal de gatos ou outros felídeos, 

situação que pode ter particular relevo no caso de legumes a consumir em cru. Assim como 

medidas preventivas, surge a necessidade de não fornecer carne crua ou insuficientemente 

cozinhada e ainda a preparação adequada de legumes a consumir em cru. Estes parasitas 

são normalmente inactivados, a temperaturas superiores a 60ºC. 

 

2. Giardiase: Parasitose causada por Giardia lamblia, que chega habitualmente ao 

aparelho digestivo, através da ingestão de água contaminada ou de alimentos crus, como 

por exemplo os vegetais. O recurso à cloragem da água quer para consumo, quer para 

desinfecção de vegetais a consumir em cru, são suficientes para eliminar o parasita. 

 

3. Disenteria amebiana: Parasitose causada por Entamoeba histolytica, e que surge 

habitualmente a partir do consumo de vegetais crus ou alimentos deficientemente 

confeccionados. Como medidas de controlo, são de considerar as aplicáveis no caso da 

Toxoplasmose. 

 

4. Teníases: Parasitose causada por diferentes agentes, Taenia, T. solium e T. saginata, 

cujas formas larvares se alojam no tecido muscular de diferentes espécies animais, 

originando a formação de quistos, que uma vez ingeridos através de carne mal cozinhada, 

provocam doença no Homem. A congelação da carne, bem como o tratamento culinário 

pelo calor, representado por uma adequada confecção, são medidas suficientes para 

controlar estas parasitoses. 
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5. CONCLUSÕES 
 

A actual campanha de sensibilização e educação para a segurança dos alimentos nos 

Estados Unidos da América (Fight Bac!1), centraliza as suas preocupações em quatro 

pontos básicos do controlo da produção e consumo de alimentos: 

1. Clean (lave) – limpeza e higienização de mãos, utensílios, facas, placas de corte e 

equipamentos; 

2. Separate (separe) – evitar a contaminação cruzada, separando os diferentes tipos de 

alimentos; 

3. Cook (cozinhe) – a confecção como forma eficaz de controlo de bactérias patogénicas; 

atingir tempos e temperaturas de confecção adequadas aos diferentes 

alimentos.  

4. Chill (refrigere) – a refrigeração como forma de conservação de alimentos; evitar expor 

os alimentos à “zona de perigo” entre os 5º e os 60º C (40º F e 140º F).  

Relativamente à fase de confecção de alimentos, os especialistas em segurança alimentar 

concordam que os produtos são convenientemente confeccionados quando são aquecidos 

pelo tempo e temperatura necessários para neutralizar as bactérias patogénicas 

potencialmente presentes nos alimentos e que são causadoras de toxi-infecções 

alimentares. 

A melhor forma de o fazer, segundo a “Parceria para a Educação em Segurança Alimentar”, 

passa pelos seguintes aspectos: 

 Utilizar termómetros de alimentos, os quais medem a temperatura interna das 

carnes confeccionadas, assegurando assim que as mesmas foram correctamente 

cozinhadas; 

 Cozinhar assados e grelhados até atingir pelo menos os 63º C (145º F). Aves 

inteiras devem atingir os 82º C (180º F) para ficarem bem passadas. 

 Cozinhar carne picada, onde bactérias se podem multiplicar durante a picagem, até 

pelo menos os 71º C (160º F). Os CDC (Centers for Disease Control and Prevention) 

relacionam a ingestão de alimentos mal cozinhados, carne picada com coloração 

rosada com um maior risco de doença. Se um termómetro não estiver disponível, 

não se deve consumir carne picada rosada no interior da peça; 

 Confeccionar os ovos até a clara se apresentar branca e firme, e não movediça, 

assim como a gema. Não se deve utilizar receitas nas quais os ovos permaneçam 

crus ou parcialmente confeccionados; 
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 Cozinhar o peixe até este se apresentar opaco e se desfaça facilmente com um 

garfo; 

 Assegurar de que não existem pontos de congelação nos alimentos (onde as 

bactérias podem sobreviver) quando se utilizar um forno microondas. Os produtos 

devem ser misturados e virados durante o processo de confecção num forno 

microondas para que o aquecimento seja uniforme; este aspecto é particularmente 

importante em ambientes caseiros e domésticos.  

 Os molhos e sopas devem atingir temperatura de ebulição quando são reaquecidos. 

Como resultado do antes referido neste estudo, a Cerger considera que os perigos com 

mais impacto em referência a uma análise dos riscos potenciais, são os biológicos, quer 

pela severidade que os efeitos de alguns agentes representam em termos de saúde 

pública, quer por outro lado, pela frequência com que, em particular os microbiológicos se 

fazem sentir. 

Considera a Cerger a divisão dos perigos biológicos em três grupos: biológicos, virais e 

parasitários. Nesta análise é considerada a classificação de Rhodeamel (1992), tendo 

como base a gravidade do risco. 

Perigos severos: Clostridium botulinum tipos A, B, E e F, Shigella dysenteriae, Salmonella 

typhi e pratyphi A e B, Vírus da hepatite A e E, Brucella abortus e Brucella suis, Vibrio 

cholerae 01, Vibrio vulnificus, Taenia solium, Trichinella spiralis. 

Perigos moderados potencialmente expansivos: Listeria monocytogenes, Salmonella 

spp, Shigella spp, Escherichia coli enterovirulenta, Streptococcus pyogenes, Rotavirus, 

Vírus de Norwalk, Entamoeba histolytica, Diphylobotrium latum, Ascaris lumbricoides, 

Criptosporidium parvum. 

Perigos moderados ligeiramente expansivos: Bacillus cereus, Campylobacter jejuni, 

Clostridium perfringens, Staphylococcus aureus, Vibrio cholerae não 01, Vibrio 

parahaemoliticus, Yersinia enterocolitíca, Giardia lamblia, Taenia saginata. 

Face a estas considerações, e aos elementos antes dispendidos, consideramos que os 

procedimentos implementados pela Cerger, limita naturalmente a expressão dos perigos 

microbiológicos, que são os que devem ser considerados como prioritários numa análise de 

perigos. Quanto às matérias-primas mais vezes incriminadas em surtos de toxi-infecção 

alimentar, como é o caso dos ovos, em que a Cerger apenas  utiliza ovos pasteurizados.  

Por outro lado existe a preocupação na elaboração das ementas culinárias escolares 

considerando-se algumas restrições de utilização, como é por exemplo o caso dos produtos 

de charcutaria, atendendo à possibilidade maior de ocorrência de microorganismos 

esporulados, do tipo dos Clostridios.  
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A Cerger como forma de controlar e minimizar potenciais riscos relativos ao consumo de 

legumes, saladas e frutos tem como procedimento normativo a desinfecção dos produtos 

vegetais quer para seu consumo em cru quer para os confeccionados. Pelas suas 

características de produtos de risco  a  Cerger proíbe a utilização de salsa , hortelã , agrião 

e coentros frescos que se destinam ao consumo em natureza sendo estes produtos 

substituídos por produto desidratado ou congelado. Apenas é autorizada a utilização de 

salsa, hortelã e coentros frescos apenas em preparações culinárias em que 

comprovadamente estes vegetais fiquem adequadamente confeccionados como por 

exemplo canja (Quando a Hortelã Ferve ). 

Todas as ervas aromáticas de proveniência desconhecida como por exemplo o rosmaninho 

estão proibidas a sua utilização. Todas estes procedimentos estão suportados em norma ( 

N-DSA – 9 ) 

Existem alimentos que pela sua susceptibilidade microbiológica a sua produção ou inclusão 

em ementas destinadas a crianças são expressamente proibidos. Estão neste caso os 

denominados produtos transformados os quais apenas é permitida a sua utilização desde 

que os produtos sejam preparados industrialmente. Alguns pratos pela sua susceptibilidade 

microbiológica quer pela manipulação a que são sujeitos, quer por determinados 

procedimentos culinários que possibilitam a ocorrência de falhas ou pela própria 

sensibilidade das matérias-primas são expressamente proibidos em ementas escolares, tais 

como preparações culinárias a partir de carne fresca picada, produtos de charcutaria, 

salsichas frescas, língua de vaca, gigot , transformados produzidos na unidade e saladas de 

frutas. Todas estas restrições estão suportadas em norma interna (N-DSA – 21) tais como 

as preparações que requerem especiais cuidados tais como molhos e sucos provenientes 

de assados e estufados, os quais devem ser separados dos produtos proteicos e mantidos 

a uma temperatura superior a 65ºC e fervidos durante pelo menos 15 minutos 

imediatamente antes de serem servidos, as aves as quais devem ficar bem passadas 

particularmente na cavidade abdominal e torácica e os produtos desfiados os quais devem 

ser desfiados a quente (acima dos 65ºC) ou a frio (abaixo dos 10ºC) utilizando-se 

obrigatoriamente luvas descartáveis e mascara buco nasal e o mais próximo possível da 

confecção final e distribuição de refeição, não devendo ultrapassar-se entre o fim da 

confecção e o fim das operações de desfia o tempo de 1 hora e 30 minutos  

Quanto às operações unitárias, podemos considerar que alguns dos perigos identificados 

como mais frequentes, caso do Staphylococcus aureus e Shigella spp, ou virús, que se 

apresentam na dependência da transmissão pelos manipuladores, são limitados pelas 

medidas de higiene pessoal e pela utilização de equipamento protector, o que condiciona a 

sua expressão. Por fim a expressão de perigos microbiológicos, que requerem um 
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insuficiente tratamento térmico dos alimentos, pelo calor, está também limitada, pelo curso 

normal do processo culinário, que recorre a temperaturas suficientes para destruir ou 

reduzir para níveis de confiança, microorganismos como Salmonella, Yersínia, Clostridium e 

Bacillus, virus e parasitas como Toxoplasma gondii, Criptosporidium C ou Giardia lamblia.  

Quanto aos perigos devidos a substâncias químicas, consideramos os compostos 
polares:  
As gorduras alimentares quando aquecidas acima de determinadas temperaturas (mais de 

180ºC), ou quando aquecidas repetidamente e na presença de resíduos orgânicos, podem 

formar substâncias designadas por compostos polares, que acima de determinada 

concentração (25%), representam riscos para a saúde do consumidor, por efeitos tóxicos e 

carcinogénicos, particularmente se a exposição a estas substâncias é repetida e se mantém 

durante períodos de tempo dilatados. Como medida de prevenção estabelece-se a 

utilização de temperaturas de fritura abaixo dos 180ºC, remoção dos resíduos de alimentos 

carbonizados, que se encontrem presentes no banho de fritura e substituição regular do 

óleo alimentar em utilização, atendendo às características organolépticas ou quando 

aplicável, de acordo com resultados de testes colorimétricos. 

Outros tipos de perigos, como os resultantes da incorrecta utilização de produtos químicos, 

são condicionados pelas actividades constantes do plano de higiene (ex: detergentes e 

desinfectantes) ou do plano de manutenção (ex: lubrificantes), em vigor. 

Quanto aos perigos devidos a perigos físicos, consideramos os corpos estranhos:  
Deve ser considerada, com particular relevância a possível presença de corpos estranhos, 

particularmente fragmentos de vidro ou louça, agrafos e fragmentos de metal, objectos de 

adorno (como por ex: brincos), plástico, madeira ou elementos metálicos provenientes de 

peças amovíveis dos equipamentos de produção, pedras e detritos. A prevenção aplicável 

ao controlo da expressão dos perigos físicos, requer a adopção de boas práticas de fabrico 

e higiene, como por ex: adequada higiene pessoal e atavio do pessoal, protecção das 

lâmpadas das zonas de produção, proibição da utilização de utensílios de vidro na 

produção e distribuição das refeições, observação cuidada dos alimentos para detectar a 

eventual presença de corpos estranhos, como por ex: pedras no arroz.  
 
1 Desenvolvido pelo Food Marketing Institute e o American Meat Institute, em cooperação com o National Live Stock & Meat 

Board, U.S. Department of Agriculture, Food Safety and Inspection Service Extension Service, e a Food and Drug 

Administration 
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