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_________________________________________________________________________________RESUMO 
 
 
 
A manipulação dos géneros alimentícios torna-os susceptíveis a alterações na sua 

composição, devido às múltiplas oportunidades de contaminação nas fases entre o 

produtor e o consumidor. As toxinfecções alimentares podem ocorrer quando são 

desrespeitadas as regras de boas práticas de higiene e segurança alimentar. Neste 

contexto, as doenças com origem alimentar são reconhecidas pela Organização 

Mundial de Saúde como um grave problema de saúde pública a nível mundial. Como 

qualquer alimento, o gelo é um potencial veículo de transmissão de sérias doenças 

infecciosas. 

Com o presente trabalho pretendeu-se avaliar a qualidade microbiológica do gelo para 

consumo, usado para arrefecer bebidas, nos estabelecimentos de restauração e/ou 

bebidas nas zonas balneares do concelho do Porto e avaliar potenciais riscos para a 

saúde associados ao consumo de bebidas com gelo. 

O estudo foi observacional, descritivo, transversal e realizado em 14 estabelecimentos, 

tendo-se efectuado 23 amostras de gelo para análise de parâmetros microbiológicos. 

Das amostras realizadas, 26% obtiveram qualidade imprópria para consumo. Os 

parâmetros mais frequentes foram Bactérias coliformes e Enterococos com 83% e 

67%, respectivamente. Apenas 1 amostra estava contaminada por Escherichia coli 

(17% das impróprias). Dos testes estatísticos efectuados não foram verificados 

resultados estatisticamente significativos. A totalidade dos estabelecimentos foi 

classificada de “Não Aceitável” devido a más práticas de higiene no armazenamento e 

acondicionamento dos géneros alimentícios, e incumprimento de requisitos estruturais 

e funcionais. 

Com o presente trabalho concluiu-se que a vigilância da qualidade microbiológica do 

gelo para consumo constitui uma intervenção necessária dos Serviços de Saúde 

Pública. A formação dos manipuladores de alimentos deve ser avaliada para que a 

mudança de comportamentos ocorra. Aos responsáveis dos estabelecimentos 

recomenda-se a implementação do sistema de Análise de Perigos e Controlo de 

Pontos Críticos (HACCP) nas máquinas de produzir gelo e a monitorização do valor do 

desinfectante na água da rede pública de abastecimento. 
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______________________________________________________________________________ABSTRACT 
 
 
 
The handling of food makes it prone to alterations in its composition, due to multiple 

opportunities of contamination in the several stages of the process from producer to 

consumer. Foodborne disease can occur when good practices of hygiene and rules of 

food safety are not respected. In this context, diseases caused by food are recognised 

by the World Health Organization as a worldwide public health problem. Like any other 

food, ice is a potential means of transmission of serious infectious illnesses. 

This work intends to evaluate the microbiological quality of ice for consumption used in 

cooling beverages at restaurants and cafes, in the seaside area of the Porto city and 

also to evaluate potential health risks related to the ingestion of drinks with ice. 

The study was observational, descriptive and transversal and took place in 14 

establishments, with 23 ice samples having been taken for analysis of microbiological 

parameters. Of those samples, 26% presented improper quality for consumption. The 

more frequent parameters were Coliforms and Enterococci with 83% and 67%, 

respectively. Only one sample was contaminated with Escherichia coli. Statistical tests 

have been applied but it was not possible to draw any statistically relevant result. All 

establishments have been classified as “not acceptable” due to bad hygiene practices 

in storage and stowage of food items and the lack of structural and functional 

requirements. 

One concludes that it is necessary that the Public Health Services intervenes in the 

vigilance of microbiological quality of ice for consumption. Specialised training of 

handling personnel must be evaluated so that a change of behaviour occurs. To the 

managing staff of establishments one recommends the implementation of the Hazard 

Analysis and Critical Control Points system in ice producing machines and monitoring 

the value of disinfectant in water supplied by the public system. 
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______________________________________________________________________ 1 INTRODUÇÃO 
 

 

O desenvolvimento da sociedade é acompanhado pelo aumento de estruturas onde se 

manipulam alimentos. O circuito alimentar tem sofrido marcadas alterações no sentido 

de alargar as fases entre o produtor e o consumidor, o que proporciona mais situações 

de manipulação dos géneros alimentícios, tornando-os susceptíveis a alterações na 

sua composição, devido às múltiplas oportunidades de contaminação. Actualmente é 

depositada grande confiança no processamento, produção e distribuição dos géneros 

alimentícios à população, sendo, cada vez mais, feitos à escala mundial. Deste facto 

pode resultar um aumento da população exposta a doenças se ocorrer alguma 

contaminação em qualquer uma das fases (Stone et al., 1999). 

 

As novas tecnologias, como a engenharia genética, a irradiação dos alimentos e o 

embalamento em atmosferas modificadas, podem contribuir para melhorar a qualidade 

dos alimentos. Da necessidade de garantir essa qualidade dos géneros alimentícios 

para consumo nasce o conceito de segurança alimentar. Em todas as operações 

envolvidas na produção e distribuição dos alimentos podem surgir situações de risco 

para a saúde que devem ser avaliados e cujos resultados devem ser comunicados de 

forma perceptível (WHO, 2002a). A segurança alimentar é vista como uma garantia 

para que o consumo de alimentos não cause danos na saúde dos consumidores. 

 

Em todos os programas de segurança alimentar, a base que sustenta a qualidade dos 

géneros alimentícios é a regulamentação sobre segurança alimentar, que deve tomar 

em consideração todos os aspectos da cadeia de produção alimentar, desde “o prado 

até ao prato”, para reduzir todos perigos nos alimentos. Quando os princípios 

normativos de salvaguarda da qualidade dos alimentos não são aplicados é quebrada 

a segurança alimentar; e se os alimentos ingeridos tiverem sofrido algum tipo de 

contaminação microbiológica, química, física ou radioactiva, podem resultar efeitos 

nocivos para a saúde humana. Deste modo, é fundamental prestar a devida 

importância às doenças com origem nos alimentos, entre as quais se incluem as 

toxinfecções alimentares. 

 

Toxinfecção alimentar (TA) é definida pelo Programa de Vigilância da Organização 

Mundial de Saúde (OMS) como “doença de natureza infecciosa ou tóxica causada, ou 

que se presume ter sido causada, pelo consumo de géneros alimentícios ou de água” 
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(WHO, 2003). Uma vez que as toxinfecções alimentares constituem uma causa 

importante de morbilidade e de mortalidade humanas são reconhecidas como um 

grave problema de saúde pública a nível mundial. 

 

As TA devem também ser tidas em consideração pelas suas consequências sócio- 

-económicas resultantes de custos relacionados com o tratamento, hospitalização, 

perda de dias de trabalho e inutilização compulsiva de produtos alimentares. De referir 

que o aumento do número de casos de doenças imputáveis aos alimentos está 

relacionado com (WHO, 2002b); Serrano e Sousa, 2008): (1) alimentação colectiva; (2) 

criação de animais em massa; (3) existência de “novos agentes patogénicos”; (4) 

introdução de agentes patogénicos em novas áreas geográficas; (5) alterações na 

população humana; (6) notificação mais eficiente; (7) globalização do suprimento dos 

alimentos; (8) maior movimentação, tanto de pessoas como de animais. 

  

Surto é definido pela OMS (WHO, 2003) como “um incidente no qual duas ou mais 

pessoas sofrem de uma doença semelhante após a ingestão de um alimento comum, 

ou após a ingestão de água da mesma origem, e a evidência epidemiológica implica o 

alimento ou a água como origem da enfermidade”. No entanto, no caso de botulismo 

[doença pouco comum e potencialmente mortal, provocada pelas toxinas produzidas 

pela bactéria Clostridium botulinum e resultante da ingestão de carne contaminada 

(Manual Merck, 2008)] ou de intoxicação química basta apenas um caso para ser 

considerada uma TA. 

 

Variadas são as condições que contribuem para a ocorrência de surtos, das quais se 

destacam (Stone et al., 1999): (1) refrigeração inadequada de géneros alimentícios; (2) 

preparação antecipada dos alimentos; (3) alimentos em espera a temperatura 

inadequada; (4) ingredientes crus contaminados em comidas não cozinhadas; (5) 

confecção e aquecimento inadequados; (6) reaquecimento inadequado; (7) 

contaminação cruzada; (8) limpeza do equipamento inadequada; (9) manipuladores 

infectados; (10) higiene pessoal deficiente. 

 

De toda a multiplicidade de situações e dado o impacte dos surtos é fundamental a 

sua investigação epidemiológica. Investigando podem ser prevenidos mais casos no 

mesmo surto pela identificação do produto causal e remoção do mercado. Da 

investigação obtém-se também informação acerca do agente causal, o que permite 

fazer recomendações específicas para o tratamento dos doentes e aplicar medidas 

preventivas de modo a serem úteis para novos surtos (Stone et al., 1999). Daqui se 
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percebe o quão é essencial haver um processo de comunicação de casos de doença 

para que, quanto mais cedo forem notificados e investigados, mais casos possam ser 

prevenidos. 

 

A verdadeira dimensão das TA é desconhecida, dado que a maioria dos casos não é 

notificada, e os meios para garantir as fontes e os suportes necessários para a 

identificação e implementação de soluções efectivas muitas vezes falham. O controlo 

das doenças de origem nos alimentos deve ser baseado na avaliação de informação 

acerca dos perigos de origem alimentar e na incidência das doenças de origem nos 

alimentos. Métodos e estratégias inovadoras são necessários para, por um lado, 

estudar as doenças de origem alimentar e, por outro lado, inspeccionar a 

contaminação dos alimentos (WHO, 2002a). 

 

A mais recente informação da OMS revela que as doenças diarreicas com origem nos 

alimentos e na água lideram as causas de doença e morte nos países menos 

desenvolvidos, causando a morte a 2,2 milhões de pessoas anualmente, das quais 1,9 

milhões são crianças (WHO, 2009). 

 

Tomando como exemplo os Estados Unidos da América (EUA), as questões 

relacionadas com a segurança alimentar são consideradas importantes dado o 

abastecimento de alimentos ser visto como um dos mais seguros no mundo. Os 

consumidores americanos alimentam-se mais vezes fora de casa, em detrimento das 

refeições domésticas, e consomem alimentos cada vez mais processados, o que 

obviamente envolve mais preparação e maior número de manipuladores, logo a 

possibilidade de ocorrerem perigos durante a manipulação aumenta. 

 

Anualmente nos EUA, um número estimado de 76 milhões de pessoas contraem 

doenças com origem nos alimentos, 325 mil são hospitalizadas e ocorrem cerca de 5 

mil óbitos (CDC, 2008a). O Economic Research Service (ERS), pertencente ao United 

States Department of Agriculture (USDA), estimou que as doenças de origem 

alimentar, causadas por cinco microrganismos patogénicos [Campylobacter spp., 

Salmonella (não typhi), E. coli O157:H7, E. coli (não-O157 STEC - produtora de 

shigatoxina), Listeria monocytogenes], são responsáveis por custos totais anuais de 

6,9 biliões de dólares, tendo como referência o valor da moeda em Agosto de 2000 

(Crutchfield e Roberts, 2000). 
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Os EUA dispõem de vários sistemas de vigilância para as doenças com origem nos 

alimentos: vigilância de surtos, vigilância passiva de casos individuais (centrada nos 

laboratórios), vigilância médica e vigilância activa. Da investigação de surtos obtém-se 

a maior parte dos dados relativos a veículos e modos de transmissão das doenças 

com origem nos alimentos. Os surtos investigados pelos departamentos de saúde 

locais e estatais são notificados para os Centers for Disease Control and Prevention 

(CDC) através do Sistema de Vigilância de Surtos de Origem Alimentar. Devido ao 

facto de apenas uma pequena proporção de surtos de doenças transmitidas pelos 

alimentos ser reconhecida, investigada e finalmente notificada ao CDC, a importância 

destes dados é a descrição qualitativa dos modos e veículos de transmissão para os 

agentes patogénicos entéricos comuns (Angulo et al., 1998). 

 

O Foodborne Diseases Active Surveillance Network (FoodNet) é um sistema de 

vigilância activo de base populacional, em que os serviços de saúde pública contactam 

os laboratórios de microbiologia regularmente, para recolher informação de todos os 

casos de doenças com origem nos alimentos confirmados laboratorialmente, e é o 

componente principal do Programa de Infecções Emergentes (PIE) do CDC, tendo 

sido criado para determinar com mais rigor as doenças com origem nos alimentos, nos 

EUA. O FoodNet é um projecto do CDC em colaboração com locais do PIE (California, 

Colorado, Connecticut, Georgia, Maryland, Minnesota, New Mexico, New York, 

Oregon, e Tennessee), com o USDA e a Food and Drug Administration (FDA). No 

início, em 1995, o FoodNet incluía cinco áreas geográficas e uma população de 14,2 

milhões de pessoas, abrangendo actualmente dez locais e 44,5 milhões de pessoas, o 

que equivale a 15,1% da população dos EUA (CDC, 2006). 

 

A informação reunida provém de todos os casos diagnosticados laboratorialmente de 

bactérias patogénicas incluindo Salmonella, Shigella, Campylobacter, Escherichia coli 

O157, Listeria monocytogenes, Yersinia enterocolitica, e Vibrio e de organismos 

parasitas includindo Cryptosporidium e Cyclospora. Adicionalmente, os investigadores 

do FoodNet iniciaram a vigilância activa da Síndrome Hemolítico Urémico (Hemolytic 

Uremic Syndrome). Como resultado, obteve-se uma base de dados abrangente e 

apropriada, para uma população bem definida. 

 

Promover o trabalho em rede para dar resposta a novas e emergentes doenças 

transmitidas por alimentos, determinar a frequência e a severidade das mesmas e 

identificar a sua fonte específica são os objectivos do FoodNet. Através da 

monitorização das doenças com origem nos alimentos o FoodNet ajudará a determinar 
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se novas iniciativas serão eficazes na diminuição do número de casos em cada ano e 

ajudará também a conduzir novas intervenções e estratégias de prevenção (Angulo et 

al., 1998). 

 

 

Figura 1. 1: Pirâmide da vigilância activa do FoodNet 
 

 

Fonte: CDC, 2005. 

 

 

Aquando da interpretação dos dados da vigilância activa é necessário obter 

informação acerca das práticas laboratoriais, uma vez que o número de casos isolados 

declarados pode ser afectado pela proporção de laboratórios que pesquise um 

microrganismo patogénico específico em detrimento de outros que possam ser o 

agente causal. O número de casos confirmados laboratorialmente é, também, afectado 

pela proporção de médicos que pede coproculturas a doentes com diarreia e pelos 

que não fazem o pedido de pesquisa a um microrganismo patogénico específico que 

não é pesquisado por rotina (Angulo et al., 1998). 

 

Durante o ano de 2008 ocorreram 18499 casos de infecções confirmadas 

laboratorialmente pela vigilância do FoodNet (CDC, 2009). O número de casos 

notificados e a taxa de incidência por 100 mil pessoas foram os seguintes: 

- Salmonella (7444; 16,20);  - Campylobacter (5825; 12,68); 

- Shigella (3029; 6,59);   - Cryptosporidium (1036; 2,25); 

- STEC O157 (513; 1,12);  - STEC não-O157 (205; 0,45); 

- Yersinia (164; 0,36);   - Listeria (135; 0,29); 

- Vibrio (131; 0,29);   - Cyclospora (17; 0,04). 
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A incidência preliminar de 2008 foi calculada pela divisão do número de casos de 

infecções confirmadas laboratorialmente identificadas com a população estimada para 

2007 pelo U.S. Census Bureau. Os valores das taxas de incidência encontram-se 

representados na Tabela 1.1. 

 
 
Tabela 1. 1: Taxa de incidência das infecções bacteriológicas e parasitárias 

confirmadas laboratorialmente em 2008 e HUS em 2007, por local e 
patogénico, comparadas com os objectivos de saúde nacional – 
FoodNet, EUA 

 

* Por 100000 pessoas. 
� Os dados para 2008 são preliminares. 
§ Pessoas Saudáveis 2010 definiu como objectivo 10 metas para a redução de taxas específicas de 
incidência de infecções por Campylobacter, Salmonella, E. coli produtora de shigatoxina O157, Listeria e 
HUS. 
¶ Não existe objectivo de saúde nacional. 
**E. coli produtora de shigatoxina. 
�� Incidência de HUS em crianças com idade <5 anos; denominador é a população em vigilância com 
idade <5 anos nos locais que conduzem a revisão dos dados para entrega no hospital (New México 
excluído). 
Fonte: CDC, 2009. 

 

 

De referir que a incidência mais elevada verifica-se nas doenças de origem alimentar 

causadas por Salmonella, Campylobacter e Shigella. A taxa de incidência estimada 

das infecções bacteriológicas causadas por Campylobacter, Listeria, Salmonella, 

Shigella, STEC O157, Vibrio, Yersinia e Cryptosporidium não sofreu alterações 

significativas comparando com os três anos precedentes, conforme Figura 1.2. O 

aparente aumento das infecções por Salmonella não foi significativo (IC= 0%;12%). 

 

* 

§
 

� 
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Figura 1. 2: Proporção de mudança na incidência das infecções bacteriológicas 
confirmadas laboratorialmente em 2008 comparadas com 2005-2007 
por patogénico – FoodNet, EUA 

 

PATOGÉNICO 
* Os dados para 2008 são preliminares. 
� Sem mudança significativa= 95% de intervalo de confiança são ambos acima e abaixo da linha No 
change; Aumento significativo= a estimativa e o IC 95% completo estão acima da linha No change; 
Descida significativa= a estimativa e o IC 95% completo estão abaixo da linha No change. 
§ E. coli produtora de shigatoxina. 
Fonte: adaptado de CDC, 2009. 
 

 

No relatório elaborado pelo Morbidity and Mortality Weekly Report (MMWR) em 2009 é 

perceptível que, comparando com 1996-1998, a proporção de mudança da taxa de 

incidência de Yersinia diminuiu 48% (IC= 35%;59%), a de Shigella diminuiu 40% (IC= 

15%;58%), Listeria diminuiu 36% (IC= 20%;49%), a de Campylobacter diminuiu 32% 

(IC= 27%;37%), a de STEC O157 diminuiu 25% (IC= 8%;39%) e a de Vibrio aumentou 

47% (IC= 9%;99%). A taxa de incidência estimada para a infecção com 

Cryptosporidium e Salmonella não alterou significativamente neste período. 

 

 

* 
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Figura 1. 3: Razão de taxas de incidência de infecções confirmadas laboratorialmente 
por agente patogénico – FoodNet, EUA, 1996-2008 

 

* E. coli produtora de shigatoxina. 
� A posição de cada linha indica a mudança relativa da taxa de incidência do agente patogénico 
comparada com 1996-1998. A razão de taxas foi obtida através da divisão da taxa de um ano (de 1999 a 
2008) com a do ano de referência (1996-1998). Os dados para 2008 são preliminares. 
Fonte: Adaptado de CDC, 2009. 
 

Estes dados apresentados e resultantes do relatório preliminar do FoodNet para 2008 

estão sujeitos a limitações que não podem ser descuidadas (CDC, 2009): 

- O FoodNet é baseado em diagnósticos laboratoriais e as alterações nas práticas 

laboratoriais podem afectar o valor da incidência para alguns microrganismos 

patogénicos, especialmente para STEC; 

- Muitas doenças de origem alimentar (como por exemplo as causadas pelo Norwalk 

vírus) não são reportadas para o FoodNet devido a determinados agentes patogénicos 

não serem identificados por rotina nos laboratórios clínicos; 

- Diferenças nos cuidados de saúde podem contribuir para uma incidência elevada nas 

doenças reportadas em certas faixas etárias, como por exemplo crianças e idosos; 

- Apesar de a população vigiada pelo FoodNet ser similar à população dos EUA, os 

resultados podem não ser generalizados. 

 

Melhorias e medidas específicas são necessárias para (1) controlar ou eliminar 

microrganismos patogénicos na origem dos alimentos, (2) reduzir ou prevenir a 

contaminação dos alimentos durante o seu processamento e (3) continuar a educar os 

manipuladores de alimentos e os consumidores acerca dos riscos de infecção e das 

medidas preventivas. Mais surtos podem ser reconhecidos e respectivos alimentos 
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causais identificados com a rápida e completa identificação do subtipo do agente 

patogénico e com inquéritos standards rápidos nos doentes e controlos seleccionados 

adequadamente (CDC, 2009). 

 

A OMS possui um mandato específico para a protecção da saúde pública, cuja missão 

é “obter para todas as pessoas um nível de saúde o mais elevado possível” (WHO, 

2002a). Em matéria de segurança alimentar, e como resultado do aumento das 

doenças transmitidas por alimentos e dos respectivos impactes sócio-económicos, a 

OMS tem como objectivo reduzir os danos das doenças de origem alimentar através 

do aconselhamento e assistência aos Estados Membros, promovendo uma redução da 

exposição de substâncias químicas ou microrganismos presentes nos alimentos para 

níveis aceitáveis. Estruturas e sistemas devem ser então desenvolvidos aos níveis 

nacional, regional e internacional para examinar as doenças de origem alimentar, 

desenvolver avaliações de risco e implementar estratégias de avaliação de risco 

(WHO, 2002b). 

 

Em 1980, a OMS lançou o Programa de Vigilância e Controlo de Intoxicações e 

Infecções de Origem Alimentar na Europa (WHO, 2003). Este programa é gerido pelo 

Instituto Federal Alemão para a Avaliação do Risco (BfR), pelo Centro de Pesquisa e 

Formação em Higiene Alimentar e Zoonoses da Food and Agriculture Organization 

(FAO) / World Health Organization (WHO) sob responsabilidade do Programa de 

Segurança Alimentar do Gabinete Europeu da OMS. O programa arrancou com a 

participação de oito países e actualmente conta com 51 colaborações dos 52 

membros da região, tendo como principal objectivo obter informação para avaliação de 

medidas apropriadas, a fim de prevenir e controlar as doenças de origem alimentar em 

cada região. Especificamente, com este programa, a OMS pretende identificar as 

causas e a epidemiologia das doenças referenciadas na Europa, facultar informação 

relevante na vigilância e colaborar com autoridades nacionais na identificação de 

prioridades, no estabelecimento ou reforço dos seus sistemas de prevenção e controlo 

das doenças em causa (WHO, 2003). 

 

O 8º Relatório da OMS (WHO Surveillance Programme for Control of Foodborne 

Infections and Intoxications in Europe, 8th Report, 1999-2000) resume a contribuição 

mais recente dos 50 países da região da Europa da OMS para 1999-2000. 

Cada país deve contribuir para a elaboração do “relatório” do seguinte modo (WHO, 

2003): 
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1. Informação geral relativa ao sistema de vigilância: inclui a descrição da 

vigilância oficial e o sistema de notificação de casos; 

2. Notificação: apresentar dados do sistema de notificação oficial; 

3. Informação epidemiológica dos surtos investigados: referir o agente causal, 

alimentos envolvidos, local da contaminação do alimento, local onde foi 

adquirido ou consumido o alimento e factores contribuintes nos surtos; 

4. Informação adicional: comentar e disponibilizar informação actual e curvas de 

tendências em websites. 

 

Cada país participante possui um ponto de contacto oficial sendo responsável pela 

recolha de dados de notificações, investigação epidemiológica de surtos e informações 

relevantes na vigilância das doenças com origem nos alimentos e pelo envio destes 

dados para o Centro de Colaboração da FAO/OMS em Berlim. Este centro reúne os 

dados nacionais em “relatórios” que são distribuídos por todas as instituições 

interessadas. 

 

Os benefícios mais consideráveis que têm sido alcançados pelo programa e que o têm 

tornado notável são (WHO, 2003): (1) fortalecimento de práticas de controlo alimentar; 

(2) melhoria nos procedimentos de investigação epidemiológica; (3) análises de 

laboratório mais eficientes de alimentos suspeitos, amostras de água e produtos 

biológicos; (4) melhoria da informação das doenças de origem alimentar investigadas; 

(5) identificação das tendências significativas das doenças de origem alimentar; (6) 

estímulo para pesquisar alimentos regularmente implicados em doenças; (7) reforço 

da pesquisa para identificar novos organismos, toxinas e substâncias químicas em 

alimentos causadores de doenças de origem alimentar; (8) avaliação do custo-

benefício do controlo das doenças de origem alimentar; (9) aumento das relações 

entre os centros de colaboração internacional existentes; (10) melhoria da formação e 

saúde dos trabalhadores; (11) harmonização da legislação. 

 

Portugal contribuiu para a elaboração do 8º Relatório da OMS com as notificações que 

foram compiladas pelo Departamento de Estatística e Epidemiologia da Direcção 

Geral de Saúde (DGS) cujas estatísticas são sumariadas anualmente. Até ao término 

do ano 2000 não foram notificados surtos de TA, com base no sistema das Doenças 

de Declaração Obrigatória (DDO), tendo apenas sido notificados casos individuais de 

doença. O sistema de notificação é de base clínica e será alvo de descrição mais à 

frente. Dos casos notificados em 1999 e 2000, a salmonelose foi responsável por 21% 

e 20%, respectivamente, e a brucelose obteve 23% dos casos em cada um dos anos. 
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De realçar os 50% atribuídos a “outras doenças de origem alimentar” em ambos os 

anos (Tabela 1.2). 

 

Tabela 1. 2: Casos de doenças notificados em Portugal em 1999-2000 

Ano 1999 2000 

Doença N.º de 
casos (%) 

Taxa de 
Incidência 

N.º de 
casos (%) 

Taxa de  
Incidência 

Salmoneloses 614 (21,0) 6,15 449 (20,2) 4,49 

Estafilococias N. n. - N. n. - 

Botulismo 2 (0,1) 0,02 31 (1,4) 0,31 

Campylobacteriose N. n. - N. n. - 

Shigelose 16 (0,5) 0,16 13 (0,6) 0,13 

Enterite por E. coli N. n. - N. n. - 

Listeriose N. n. - N. n. - 

Cólera  0 0 0 0 

Brucelose 683 (23,4) 6,84 507 (22,8) 5,07 

Hepatite A  118 (4,0) 1,18 86 (3,9) 0,86 

Outras enterites víricas N. n. - N. n. - 

Equinococose 29 (1,0) 0,29 26 (1,1) 0,26 

Triquinose 0 0 0 0 

Giardíase N. n. - N. n. - 

Amebíase 0 0 0 0 

Outras doenças origem alimentar  1462 (50) 14,64 1112 (50) 11,12 

TOTAL 2924 (100) 29.27 2224 (100) 22,25 

“N. n.”= Não são doenças de notificação obrigatória. 
Fonte: Adaptado de WHO, 2003. 

 
A Figura 1.4 proporciona uma perspectiva geral das investigações levadas a cabo 

entre 1987 e 2000 das doenças de origem nos alimentos. 
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Figura 1. 4: Casos de doença com origem nos alimentos em Portugal de 1987 a 2000 

Fonte: Adaptado de WHO, 2003. 
 

Em 1999, 42 surtos de doenças de origem alimentar foram investigados, tendo 

envolvido 666 casos; no ano 2000, os surtos e casos investigados tiveram uma 

redução para 17 e 140 casos, respectivamente. De referir que a proporção de 23% 

dos casos hospitalizados nos surtos investigados em 2000 foi superior em apenas 4% 

relativamente ao ano anterior (Tabela 1.3). 

 
Tabela 1. 3: Morbilidade e mortalidade associadas a surtos de doenças com origem 

nos alimentos em Portugal, 1999-2000 

 

 
Fonte: Adaptado de WHO, 2003. 

 

Em adição aos surtos, foram reportados 5 e 3 casos individuais de infecções e 

intoxicações de origem alimentar, em 1999 e 2000 respectivamente. Em todos estes 

casos, os doentes foram hospitalizados. Sete doentes foram hospitalizados com 

infecções por Clostridium botulinum, enquanto que um foi devido a intoxicação química 

Ano 1999 2000 

Surtos 42 17 

Duração média do surto (dias) 2,4 (intervalo 1-12) 1,7 (intervalo 1-6) 

Morbilidade 

N.º de pessoas em risco 6601 185 

N.º de pessoas doentes 666 140 

N.º de pessoas hospitalizadas 28 32 

Mortalidade 

N.º de mortes  0 0 
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associado ao consumo de marisco contaminado. Nenhuma morte ocorreu relacionada 

a estes casos (WHO, 2003). 

 

O agente causal foi identificado em 76% e 100% dos surtos investigados em 1999 e 

2000, respectivamente. Em 1999, Salmonella enteritidis foi o agente causal mais 

frequentemente referido (28,6%), seguido do “agente desconhecido” (23,8%). Em 

2000, a Salmonella enteritidis voltou a ser o agente causal com maior número de 

surtos a par com Clostridium botulinum, ambos com 23,5% (Tabela 1.4). 

 
Tabela 1. 4: Surtos de doenças com origem nos alimentos investigados por agente 

causal, Portugal, 1999-2000 

Ano 1999 2000 

 
Agente causal 

N.º de surtos 
(%) 

N.º de surtos 
(%) 

Bacillus cereus  1 (2,4) 1 (5,9) 

Campylobacter jejuni  7 (16,6) 2 (11,8) 

Clostridium botulinum  4 (9,5) 4 (23,5) 

Clostridium perfringens  2 (4,8) 3 (17,6) 

Salmonella spp.  4 (9,5) 2 (11,8) 

Salmonella enteritidis  12 (28,6) 4 (23,5) 

Staphylococcus spp.  1 (2,4) 0 

2 e mais bactérias  1 (2,4) 1 (5,9) 

Agente desconhecido 10 (23,8) 0 

TOTAL 42 (100) 17 (100) 

 
Fonte: Adaptado de WHO, 2003. 

 

Em 33% e 30% dos surtos de doenças de origem alimentar, investigados em 1999 e 

2000, não foram identificados os alimentos responsáveis pelos mesmos. As “refeições 

prontas-a-comer" foram responsáveis por 19% e 30% dos surtos, e a “carne” foi 

incriminada em 7% e 18% dos surtos, nos mesmos anos. 

 

O local onde o alimento incriminado foi contaminado apenas foi identificado em 50% 

(1999) e 53% (2000) dos surtos investigados. O local mais frequentemente referido foi 

em “Restaurante/Hotel” com 26% dos surtos em 1999 e em “Casa particular” com 18% 

dos surtos em 2000. 

 

No que concerne ao local de aquisição e/ou consumo dos alimentos, a percentagem 

de surtos de origem alimentar investigados cujo local foi identificado foi de 95% e 76% 



Qualidade microbiológica do gelo para consumo em bebidas – Um estudo nos estabelecimentos das zonas balneares do Porto 

Ana Sousa Mendes  14 

em 1999 e 2000. O local de consumo mais frequentemente referido em 1999 foi 

“Escola/Infantário” com 31% dos surtos, seguido de “Restaurante/Hotel” com 29%. Em 

2000, 30% dos surtos estiveram ligados com “Restaurante/Hotel” e outros 30% 

denunciavam “Casa Particular” como local de aquisição e/ou consumo dos alimentos. 

 

Os factores de risco que contribuíram para a ocorrência de surtos de doenças de 

origem alimentar foram identificados em 42,9% (1999) e 41,2% (2000) dos surtos 

investigados. O factor mais frequentemente identificado foi a confecção e refrigeração 

inadequadas nos anos respectivos (Tabela 1.5). 

 

Tabela 1. 5: Surtos de doenças com origem nos alimentos investigados por factor de 
risco, Portugal, 1999-2000 

Ano 1999 2000 

Factores de risco N.º de 
surtos (%) 

N.º de casos nos 
surtos 

N.º de 
surtos (%) 

N.º de casos nos 
surtos 

Contaminação por pessoa 
infectada  5 (11,9) 110 0 0 

Uso de ingredientes 
contaminados 1 (2,4) 17 0 0 

Alimentos obtidos de fonte não 
segura  2 (4,8) 40 0 0 

Confecção inadequada  7 (16,6) 92 2 (11,8) 20 

Manutenção a quente 
inadequada  

1 (2,4) 46 0 0 

Refrigeração inadequada  1 (2,4) 24 3 (17,6) 9 

Preparação de alimentos com 
antecedência 1 (2,4) 44 2 (11,8) 15 

Desconhecido 24 (57,1) 293 10 (58,8) 96 

TOTAL 42 (100) 666 17 (100) 140 

 
Fonte: Adaptado de WHO, 2003. 

 

É objectivo da OMS assegurar que as preocupações da saúde dos consumidores 

sejam reflectidas nas prioridades da Comissão do Codex Alimentarius (Codex). Para 

tal, a OMS procura maior envolvimento do sector da saúde no desenvolvimento dos 

padrões do Codex, linhas de orientação e recomendações. O objectivo do Codex é 

desenvolver padrões para os alimentos, protegendo a saúde dos consumidores e 

assegurando boas práticas no comércio alimentar. O Codex tem elaborado diversa 

regulamentação técnica em segurança alimentar, e frequentemente os Estados 

Membros utilizam-na como legislação nacional, melhorando assim a segurança 

alimentar nos mercados nacionais e a nível global, facilitando o comércio seguro dos 

alimentos e contribuindo economicamente para o desenvolvimento e melhoria dos 

padrões reais em países exportadores de alimentos. Para assegurar o encontro das 
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necessidades de todos os Estados Membros, é vital neste processo a participação 

efectiva dos mesmos no desenvolvimento desses padrões (WHO, 2002a). 

 

O Regulamento (CE) n.º 852/2004 do Parlamento Europeu e do Conselho de 29 de 

Abril de 2004 é o regulamento comunitário que está em vigor em todos os estados 

membros, sendo o reflexo do esforço efectuado pela Comissão Europeia. O referido 

regulamento estabelece as regras gerais destinadas aos operadores das empresas do 

sector alimentar no que se refere à higiene dos géneros alimentícios e no seu artigo 5º 

estipula que todos os operadores do sector alimentar devem criar, aplicar e manter um 

processo ou processos permanentes baseados nos sete princípios do HACCP (Hazard 

Analysis and Critical Control Point - Análise de Perigos e Controlo de Pontos Críticos) 

que consiste num programa de autocontrolo com base na análise de pontos críticos. 

 

Em Janeiro de 2002 foi criada a Agência Europeia para a Segurança Alimentar (AESA) 

e em Portugal a Autoridade de Segurança Alimentar e Económica (conforme o 

Decreto-Lei n.º 237/2005, de 30 de Dezembro e cuja Lei Orgânica se encontra 

estipulada no Decreto-Lei n.º 274/2007, de 30 de Julho) comummente designada por 

ASAE, entidade que possui uma missão muito particular no âmbito da segurança 

alimentar e da fiscalização económica. Cabe pois à ASAE avaliar e comunicar os 

riscos na cadeia alimentar, bem como fiscalizar o cumprimento da legislação aplicável 

às actividades económicas nos sectores alimentar e não alimentar. Daqui facilmente 

se depreende o amplo campo de actuação da ASAE e a dificuldade eminente de 

atingir o seu principal objectivo, passando a gestão dos riscos ao nível da segurança 

alimentar a ser confundida com acções de fiscalização. 

 

De acordo com o Livro Branco dos Alimentos (Comissão das Comunidades Europeias, 

2000), “a comunicação dos riscos não deve consistir numa transmissão passiva de 

informação mas sim ser interactiva, implicando um diálogo e uma resposta por parte 

de todos os intervenientes”. Assim, essa comunicação só pode funcionar 

correctamente se as avaliações de risco e as decisões em matéria de gestão desses 

riscos forem transparentes e públicas, constituindo uma responsabilidade fundamental 

das autoridades públicas no âmbito da gestão de riscos para a saúde pública 

(Comissão das Comunidades Europeias, 2000). 

 

O impacte da ASAE atinge todos os níveis da sociedade portuguesa e a sua imagem 

passa a estar centrada nas actuações de fiscalização, deixando invisíveis os 

resultados atingidos naquele que seria a essência da sua existência. 
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Em Portugal, o Decreto-Lei n.º 132/2000, de 13 de Julho veio clarificar as entidades 

com competência para o exercício do controlo oficial dos géneros alimentícios, a 

saber: Inspecção-Geral das Actividades Económicas, Direcção-Geral das Pescas e 

Aquicultura, Instituto da Vinha e do Vinho, Direcção-Geral de Veterinária, Direcção- 

-Geral de Protecção das Culturas e Inspecção-Geral das Pescas, das quais se 

destacam a Direcção-Geral de Fiscalização e Controlo da Qualidade Alimentar como 

entidade coordenadora (actual ASAE) e a Direcção-Geral da Saúde. 

 

Anteriormente, em Abril de 1994 surgiu, no Ministério da Saúde (MS), o Programa de 

Vigilância das Toxinfecções Alimentares, de âmbito nacional, com o objectivo de 

prevenir e controlar as TA e promover acções de educação para a saúde conducentes 

a uma correcta manipulação dos géneros alimentícios. Com este documento são 

expostos: 

- os aspectos fundamentais para o desenvolvimento do programa, como criação de um 

sistema de informação de apoio, colheita, tratamento e análise de dados clínicos, 

laboratoriais e epidemiológicos e colaboração com outras entidades responsáveis; 

- os procedimentos na ocorrência de surtos de TA, desde o estudo clínico de casos, 

passando pelo estudo laboratorial de produtos biológicos e de alimentos suspeitos até 

à comunicação à Autoridade de Saúde (AS) da área e à DGS; 

- as fontes de informação de apoio ao programa; e, 

- certas disposições como a intervenção do Instituto Nacional de Saúde Dr. Ricardo 

Jorge (INSA) no que diz respeito ao apoio técnico e laboratorial na execução e  

co-implementação do programa, e relativamente à DGS a coordenação,  

co-implementação do programa e elaboração de orientações técnico-normativas de 

apoio ao programa (Ministério da Saúde, 1994). 

 

Em Outubro de 2001 surgiu a Circular Normativa n.º 14/DT referente à Vigilância e 

Controlo das Toxinfecções Alimentares Colectivas destinada a todos os médicos do 

MS. Conjuntamente, foi divulgada a Circular Informativa n.º 22/DT relativa às 

Orientações para a Vigilância e Controlo das Toxinfecções Alimentares Colectivas 

dirigida a médicos de saúde pública e a Autoridades de Saúde. 

 

A necessidade de notificar e caracterizar surtos de TA é também evidente em Portugal 

uma vez que o actual sistema de notificação (das DDO) prevê somente a notificação 

de casos individuais podendo, no entanto, ser feita referência à existência de casos 

associados. Portanto, facilmente se obtém uma subnotificação de casos, tanto pelo 
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programa de vigilância das toxinfecções alimentares, como pelo sistema de notificação 

DDO, com a agravante de existirem limitações: 

� as DDO (publicadas na Portaria n.º 1071/98 de 31 de Dezembro, alterada pela 

Portaria n.º 258/2005 de 16 de Março) englobam apenas algumas etiologias de 

doenças de origem alimentar (febres tifóide e paratifóide, outras salmoneloses, 

shigelose, botulismo, brucelose e hepatite aguda A); 

� o sistema de vigilância não permite saber se houve notificação ou não. 

A Circular Normativa n.º 14/DT traz, no seu conteúdo, as definições de: toxinfecção 

alimentar e toxinfecção alimentar colectiva (TAC) ou surto; e o modo de comunicação 

e notificação de TAC, sendo o primeiro passo a tomar pelo clínico, e sem dúvida o 

mais importante, o de notificar à AS da área. A AS ficará responsável pela 

investigação epidemiológica das TAC e notificará o surto ao Adjunto do Delegado 

Regional de Saúde (ADRS) ou ao Delegado Regional de Saúde (DRS), conforme os 

casos. Por sua vez, o DRS enviará a notificação para a DGS e, semestralmente, 

resumos estatísticos resultantes de um registo actualizado de TAC. A Circular 

Normativa faz ainda referência à importância extrema de analisar produtos biológicos 

de doentes e/ou manipuladores de alimentos, referindo que apenas a presença 

simultânea do agente causal nos alimentos e produtos biológicos permite estabelecer 

o sentido de causalidade (DGS, 2001a). 

 

O texto que integra a Circular Informativa n.º 22/DT pretende ser uma ferramenta de 

trabalho na investigação epidemiológica das TAC. Esta investigação tem o propósito 

de identificar a fonte de contaminação, a forma como foi transmitida e possivelmente a 

relação de causalidade, para que os procedimentos a levar a cabo no tratamento, 

controlo e vigilância sejam os mais acertados. Como foi referido, a AS é responsável 

pela investigação epidemiológica que deverá, sem dúvida, contactar 

entidades/instituições externas no desenrolar da pesquisa, e seguir os seguintes 

passos (DGS, 2001b): 

 

1. Confirmação do diagnóstico de TAC; 

2. Realização do inquérito epidemiológico; 

3. Identificação do(s) alimento(s) duvidoso(s); 

4. Realização de exames laboratoriais ao(s) alimento(s) e água; 

5. Realização de exames laboratoriais a produtos biológicos de doentes 

e/ou manipuladores de alimentos; 
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6. Disposição dos casos no tempo, espaço e por características dos 

indivíduos; 

7. Definição da etiologia; 

8. Identificação da fonte de contaminação; 

9. Recomendações e medidas de prevenção e controlo; 

10. Elaboração do relatório final. 

 

O último passo será o resultado de todos os anteriores e, por isso, deverá ser remetida 

cópia do relatório é enviada ao DRS. 

As normas referidas estiveram válidas por um período de seis meses, após a data de 

divulgação, ficando sujeitas à sua adequação e passíveis de alterações de modo a 

virem a ser emitidas normas de carácter definitivo, pelo que se encontram actualmente 

com o formato original. 

 

Figura 1. 5: Sistema português de notificação de doenças de origem alimentar 
 

 
Fonte: Adaptado de WHO, 2003. 

 

O Departamento de Saúde Pública (DSP) da Administração Regional de Saúde do 

Norte (ARSN) tem em curso, desde 2002, um Programa de Vigilância Epidemiológica 

das TAC, em que os dados disponíveis mais recentes dizem respeito aos anos de 

2004 e 2005, conforme a Tabela 1.6. 
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Tabela 1. 6: Dados do Programa de Vigilância Epidemiológica das TAC do 
Departamento de Saúde Pública do Norte, 2004 e 2005 

Ano 2004 2005 

N.º total de surtos 47 28 

N.º total de casos de doença 716 193 

N.º de casos por surto (mínimo - máximo) 1 - 120 1 - 26 

Agente etiológico envolvido na maioria dos surtos Salmonella 

 

Fonte: Adaptado de DSP, ARSN IP, 2004-2005. 

 

De referir que nestes anos não foi possível obter todos os dados alusivos aos surtos 

em causa, o que prejudica a análise e avaliação do programa do DSP. A falta de 

informação é evidente, assim como a necessidade de realizar esforços no sentido de 

obter informação completa de todos os surtos para beneficiar a investigação 

epidemiológica. 

 

Em toda esta informação inclui-se a relacionada com os microrganismos, pois estes 

possuem características próprias e necessitam de condições intrínsecas e extrínsecas 

para a sua subsistência. Os nutrientes, a actividade da água (aw), o pH, a 

temperatura, o tempo/duração e as substâncias inibidoras são as variáveis mais 

relevantes para a sobrevivência dos microrganismos (Araújo, 1997). As principais 

fontes de contaminação dos alimentos e as medidas preventivas para as bactérias 

mais comuns em surtos de TA encontram-se resumidas no Anexo 1. Da análise deste 

anexo, infere--se que à água como alimento se aplicam as mesmas fontes de 

contaminação, e que são necessárias medidas preventivas similares, como o 

tratamento e desinfecção adequados, a higiene pessoal, a aplicação de boas práticas 

de manipulação evitando a contaminação cruzada, a armazenagem adequada e a 

higiene dos equipamentos e instalações.  

 

A água é essencial à vida e, também assim, o nutriente mais importante para os 

microrganismos. Na cadeia alimentar, a água intervém em qualquer fase, quer 

directamente como alimento, quer indirectamente como meio de lavagem dos outros 

alimentos e dos utensílios que com eles estão frequentemente em contacto. A boa 

qualidade da água é pré-requisito para a segurança alimentar e consequente 

alimentação humana. 

 

Variada bibliografia refere a ocorrência de surtos de doença devido ao consumo de 

água contaminada, sendo os organismos patogénicos mais frequentemente 
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encontrados os bacilos Gram-negativos da família das Enterobacteriaceae, tais como: 

Salmonella, Shigella, Yersinia e E. coli enteropatogénica (Falcão et al., 2002). 

 

Autores como Moore et al. (1953), Murphy e Mepham (1988), Ries et al. (1992) e 

Burnett et al. (1994) publicaram relatórios de surtos que demonstram uma associação 

entre gelo contaminado e doenças entéricas, assim como Burnett et al. (1994), 

Dickens et al. (1985) e Wilson et al. (1997) evidenciaram a associação entre infecções 

e gelo contaminado em vários locais, nomeadamente em hospitais (Falcão et al., 

2002). 

 

 

 
 
__________________________________________________________________ 

1.1 O GELO COMO 

ALIMENTO 
 

Observando a água como alimento encontramo-la no centro da roda dos alimentos, e 

daí o seu enquadramento na definição de toxinfecção alimentar. Quando a água para 

consumo é sujeita a temperaturas de congelação continua a ser alimento no estado 

sólido. O gelo é ingerido directamente quando adicionado a bebidas ou indirectamente 

quando usado para refrigerar alimentos, no entanto, tantas vezes é esquecido como 

tal e não valorizado. 

 

Apesar de a temperatura de formação do gelo e a de conservação serem negativas 

não significa que este não possa estar contaminado, isto é, a carga microbiológica 

pode estar presente, no entanto não há desenvolvimento microbiano devido à baixa 

temperatura que o alimento possui. A agravar esta situação estão, sem dúvida, as 

condições em que o gelo é manipulado, tendo em consideração não só os 

equipamentos como também as regras de higiene e as práticas dos manipuladores de 

alimentos cuja definição dada pela Portaria n.º 149/88, de 9 de Março “são todos 

aqueles que, pela sua actividade profissional, entram em contacto directo com 

alimentos, isto é, o pessoal empregado na preparação e embalagem de produtos 

alimentares, na distribuição e venda de produtos não embalados e na preparação 

culinária de alimentos em estabelecimentos onde se confeccionam e servem refeições 

ao público em geral ou a colectividades, bem como os responsáveis pelos referidos 

estabelecimentos”. 

 

Em 1953, Moore et al. afirmavam que qualquer pessoa que tenha assistido ao acto de 

dispensar gelo para bebidas sabe o quão frequente é os dedos tocarem no gelo, 
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mesmo que esteja a ser utilizado um utensílio para o efeito. Ora, o resultado não é 

mais do que um meio ideal para a transmissão de microrganismos patogénicos. 

 

Vários autores (Moore et al., 1953; Wilson et al., 1997; Pawsey e Howard, 2001; Lateef 

et al., 2006) enumeraram os seguintes modos de contaminação do gelo: 

- a contaminação da água com a qual se produz o gelo é vista como o principal modo, 

que deve ser descurada se à partida se tratar de água proveniente de um sistema 

público de abastecimento de água para consumo; 

- a contaminação do gelo com poeiras e resíduos durante o processo de congelação e 

durante a armazenagem; 

- a contaminação dos equipamentos (máquina de fazer gelo, triturador, recipientes de 

acondicionamento do gelo e utensílios de manuseamento); e, 

- más práticas na manipulação do gelo. 

 

Actualmente, persistem locais em que não existem sistemas de abastecimento de 

água fidedignos, e analogamente à restrição do consumo de água em países em 

desenvolvimento, está a limitação do consumo de bebidas com gelo, pelo que nunca 

são demais os avisos feitos aos turistas. Estes, estando pela primeira vez num local, 

podem não ter desenvolvido imunidade à flora a que poderão estar expostos (Pawsey 

e Howard, 2001). Aos turistas cabe evitar a ingestão de alimentos e bebidas com risco 

de contaminação, por isso recomenda-se que consumam alimentos recém cozinhados 

e servidos quentes, evitem água não engarrafada e as frutas sejam lavadas com água 

potável e descascadas pelos próprios (Socas et al., 2006). 

 

O gelo pode ser produzido em instalações industriais onde a sua produção é em 

grande escala, e em estabelecimentos onde é feita a venda directa ao cliente. No 

primeiro caso a produção de gelo é feita com máquinas também elas industriais que 

chegam a produzir toneladas de gelo por dia, e no segundo caso a produção de gelo 

pode ser feita em máquinas de pequena escala, em sacos próprios de congelação ou 

em cuvetes. 

 

Devido a características intrínsecas à máquina e ao seu funcionamento, a máquina de 

fazer gelo pode conter muitos tipos de microrganismos, tais como Pseudomonas, 

Enterobacter cloacae, Mycobacterium gordonae, Mycobacterium fortuitum, 

Acinetobacter, Aeromonas, Flavomonas, Staphylococcus epidermidis e leveduras 

(WIP, 2002). Alterações, tanto no funcionamento das máquinas de fazer gelo como 
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nos procedimentos a ter com ele, têm sido desenvolvidas no sentido de melhorar as 

condições de utilização de gelo, como por exemplo: 

- O enchimento não manual da máquina de gelo com água; 

- O recipiente de armazenamento do gelo aberto não ser colocado debaixo de um 

ventilador para arrefecimento do ar (WIP, 2002). 

 
Figura 1. 6: Exemplo de uma máquina de fazer gelo 

 

 
 

Fonte: Adaptado de Laussucq et al., 1988. 

 

Qualquer local de produção de gelo deve possuir licença de utilização do espaço, no 

que concerne à instalação da actividade, e obedecer a requisitos exigíveis legalmente 

para que os manipuladores de alimentos tenham ao seu dispor equipamentos que 

permitam cumprir com as regras de higiene, nomeadamente no que respeita ao 

procedimento de lavagem de mãos. 
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Albuquerque et al. (2006) realçam a desconsideração por parte dos manipuladores de 

alimentos quanto ao perigo de serem portadores de microrganismos, uma vez que 

estes deveriam ser submetidos a exames médicos e laboratoriais frequentemente, e 

deveriam colocar em prática as perfeitas condições de higiene e limpeza. 

Em Portugal a situação relativa aos manipuladores de alimentos tem cabimento legal 

no âmbito da legislação de saúde ocupacional, uma vez que esta engloba a realização 

de exames médicos de admissão e de exames periódicos, bem como a realização de 

análises para verificar se os manipuladores de alimentos são portadores de 

determinados microrganismos. O Decreto-Lei n.º 441/91, de 14 de Novembro e todos 

os diplomas legais que o sucederam [Decreto-Lei n.º 109/2000, de 30 de Junho e Lei 

n.º 7/2009, de 12 de Fevereiro (Código do Trabalho)] estão em vigor, no entanto, tal 

não significa que a sua aplicabilidade seja integral. 

 

Os códigos de boas práticas para a produção do gelo, qualquer que seja o modo de 

produção, devem ser aplicados de modo a assegurar que o gelo seja seguro e 

produzido em condições higiénicas óptimas (Pawsey e Howard, 2001). 

 

Os alimentos (bebidas e comidas) contaminados são as fontes mais frequentes para a 

aquisição de infecções, fundamentalmente shigelose, disenteria bacilar, giardíase, 

criptosporidíase, e as causadas por E. coli, Norovírus e hepatite A (Socas, et al., 

2006). Muitas destas infecções, causadas por microrganismos patogénicos de origem 

entérica, animal ou humana, também podem ser adquiridas directamente via fecal-oral 

(Socas et al., 2006; Serrano e Sousa, 2008). 

 
Os principais microrganismos a causar surtos com origem no gelo contaminado são, 

em países em desenvolvimento: Salmonella typhimurium, Vibrio cholerae, Giardia 

lamblia, Entamoeba histolytica; e em países desenvolvidos: vírus Norwalk, 

Coxsackievirus B1, hepatite A e Giardia lamblia (Nichols et al., 2000). 

 

Como o gelo pode ser usado directa ou indirectamente na refrigeração de alimentos, a 

presença de Salmonella enteritidis é de extrema importância para a saúde pública no 

que concerne à produção e manutenção do gelo em condições higiénicas estritas, 

devido ao risco que representa para os consumidores (Falcão et al., 2002). 

 

O gelo é raramente reportado como a fonte de doença, apesar de ser implicado como 

o veículo em surtos de infecção de cólera, gastroenterites víricas, infecção por Shigella 

e hepatite A (Cannon et al., 1991) e na transmissão de patogénicos entéricos, como 
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Vibrio cholerae, Giardia, vírus Norwalk e micobactérias não causadoras de 

tuberculose, face às evidências de vários estudos (Falcão et al., 2004). Advém que, 

num estudo da qualidade microbiológica do gelo, desenvolvido por Falcão et al. (2004) 

foram isoladas 50 estirpes de E. coli em gelo que normalmente era usado para 

arrefecer bebidas e em gelo para contacto directo com pescado. Ambas as situações 

representam risco para a aquisição de Escherichia coli enteroagregativa (EAEC), uma 

vez que a ingestão de peixe cru está a aumentar em muitas partes do mundo (Falcão 

et al., 2004). Deste modo, o consumo do gelo é que vai ditar a potencial transmissão 

de doenças através dele, pelo que, o abastecimento de água potável, boa higiene e 

boas práticas de manipulação são os pré-requisitos para a produção de gelo de boa 

qualidade. 

 
 

 

 
 
________________________________________________________ 

1.2 SURTOS DE DOENÇAS 

COM ORIGEM NO GELO 
 

Para além do uso do gelo em bebidas, este também pode ser utilizado em meio 

hospitalar, como por exemplo para formar pacotes de gelo para aplicação local em 

processos inflamatórios, para pacientes com restrição de fluidos e para usos 

culinários. Nos surtos nosocomiais em que as máquinas de gelo estão envolvidas, os 

organismos em causa abrangem Mycobacterium fortuitum, Enterobacter cloacae, 

Pseudomonas aeruginosa e Mycobacterium gordonae (Burnett et al., 1994). Mais 

tarde, Nichols et al. (2000) adicionaram Stenotrophomonas maltophilia à lista dos 

microrganismos causadores de problemas através das máquinas de fazer gelo. 

 

Na investigação levada a cabo por Laussucq et al. (1988) foi realizado um estudo 

caso-controlo e verificou-se a existência de evidência epidemiológica, apontada para 

um paciente colonizado, associada com a exposição ao consumo de gelo produzido 

numa máquina em meio hospitalar. Também Burnett et al. (1994) realizaram um 

estudo em que a totalidade das máquinas de fazer gelo foram examinadas em meio 

hospitalar. Estas representam uma potencial fonte de patogénicos oportunistas que 

sobrevivem ou reproduzem-se na água e, em circunstâncias apropriadas, infectam 

hospedeiros susceptíveis (Laussucq et al., 1988).  

 

Em Setembro de 1987 ocorreu, em Delaware e na Pennsilvania, um cluster com surtos 

de gastroenterite em que o resultado da investigação concluiu ter sido o gelo o veículo 

da infecção e o vírus Norwalk o organismo responsável (Cannon et al., 1991). Nestes 



Qualidade microbiológica do gelo para consumo em bebidas – Um estudo nos estabelecimentos das zonas balneares do Porto 

Ana Sousa Mendes  25 

surtos a origem do gelo foi a mesma, ou seja, o gelo consumido foi fornecido pelo 

mesmo produtor e, para cada grupo, a associação entre doença e consumo de gelo foi 

estatisticamente significativa (Cannon et al., 1991). 

 

Também em barcos de cruzeiro foi reportado um surto de gastroenterite aguda não 

bacteriana associado ao consumo de gelo (Khan et al., 1994). Um surto de 

gastroenterite num restaurante devido ao consumo gelo contaminado em bebidas, 

causado por Giardia lamblia, foi documentado por Quick et al. em 1992 (Pawsey e 

Howard, 2001). 

 

Um estudo de coorte retrospectivo demonstrou que, ocorrido um surto de 

gastroenterite aguda num restaurante em Setembro e Outubro de 2001, cujo agente 

etiológico suspeito foi Calicivírus humano (HuCV) [trata-se da maior causa mundial de 

gastroenterites agudas não bacterianas e foi o agente etiológico suspeito para o surto, 

tendo como base o período de incubação, período de duração da doença e sintomas 

observados nos clientes doentes], o risco associado ao consumo de água e/ou gelo foi 

4,5 superior nos clientes que adoeceram do que nos restantes (RR= 4,5; 95% IC, 1,3 a 

15,9) (Parshionikar et al., 2003). 

 

As más práticas tidas pelos manipuladores de alimentos (desde dispensadores de 

água e gelo não serem lavados, enxaguados nem higienizadas apropriadamente, uma 

máquina de gelo em más condições e muito exposta aos elementos ambientais, 

inexistência de lavatórios disponíveis para os indivíduos responsáveis pelo serviço de 

água e gelo, até à falta de formação indicada para os manipuladores de alimentos) 

foram a causa apontada para um surto de gastroenterite ocorrido em 2002 (Reimus et 

al., 2004). 

 

Em Maio de 2005 na Tailândia, um surto de hepatite A afectou cerca de 900 pessoas, 

também devido a gelo contaminado (EINet, 2005). 

 

De seguida, é apresentada a Tabela 1.7 com o resumo dos estudos supracitados que 

foram desenvolvidos na investigação epidemiológica de surtos de doenças. 

 



Qualidade microbiológica do gelo para consumo em bebidas – Um estudo nos estabelecimentos das zonas balneares do Porto 

 

Ana Sousa Mendes           26 

Tabela 1. 7: Resumo dos estudos relativos a surtos de doenças com origem no gelo 

MICRORGANISMO 
IMPLICADO TIPO DE GELO CAUSA APONTADA PARA O SURTO MEDIDAS 

PROPOSTAS REFERÊNCIA 

Mycobacterium fortuitum 
Gelo produzido em 
máquinas em meio 

hospitalar. 

Consumo de água com gelo produzido numa máquina 
contaminada. 

Recomendações de 
manuseamento e 

alteração de 
características da 

máquina. 

Laussucq et al., 
1988. 

Norwalk vírus 
Gelo comercial 

produzido 
industrialmente. 

Água de abastecimento do processo produtivo 
contaminada, proveniente de três poços e tratada com 

raios ultravioleta. 

Regulamentação para 
a produção e 

distribuição do gelo 
(rótulos com 

identificação). 

Cannon et al., 
1991. 

Giardia lamblia Gelo para consumo. 
Contaminação directa das mãos de um portador que não 

aplicou as regras de higiene na lavagem das mãos e 
manipulou gelo para clientes com as mãos. 

Boas práticas de 
higiene. 

Pawsey e 
Howard, 2001. 

Mycobacterium fortuitum 
Enterobacter cloacae 

Pseudomonas aeruginosa 
Mycobacterium gordonae 

Gelo produzido em 
máquinas em meio 

hospitalar. 
Máquina contaminada. 

Recomendações de 
limpeza e alteração de 

características* de 
construção da 

máquina. 

Burnett et al., 
1994. 

Norwalk vírus 
Gelo produzido em 

máquinas em barcos 
de cruzeiro. 

Máquina de fazer gelo sem válvulas para evitar o retorno 
das águas residuais e com condições deficientes do ponto 

de vista funcional e de higiene. 

Boas práticas de 
higiene. 

Khan et al., 
1994. 

Calicivírus humano Gelo para consumo. Água de abastecimento contaminada proveniente de um 
poço. 

Água própria para 
consumo. 

Parshionikar et 
al., 2003. 

Bactérias Coliformes 
Gelo para consumo 

produzido em 
máquinas. 

Práticas incorrectas no manuseamento de água e gelo 
para consumo. 

Boas práticas e 
formação aos 

manipuladores. 

Reimus, et al., 
2004. 

hepatite A 
Gelo produzido 

industrialmente para 
consumo. 

Gelo contaminado (água proveniente de poço). 
Água própria para 
consumo e boas 

práticas de higiene. 
EINet, 2005. 

* Por exemplo: a entrada de água passar a ser directa da rede de abastecimento, afastar o reservatório de frio do sistema de permuta de calor (para reduzir a temperatura do 
reservatório) e isolar adequadamente o reservatório da água e o compartimento de armazenamento do gelo. 
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____________________________________________________ 
1.3 ESTUDOS DA QUALIDADE 

MICROBIOLÓGICA DO GELO 
 

Um estudo realizado em 1953 indicou que o gelo acabado de picar apresentou 

contagens totais de bactérias elevadas e coliformes negativos. Porém, após ser 

manipulado e dispensado em copos, a presença de coliformes passou a ser positiva. 

Os resultados obtidos, após clorar o gelo picado pronto a servir com uma solução de 

hipoclorito de sódio contendo cloro disponível em 2 ppm (partes por milhão), 

equivalente a cerca de 2 mg Cl2/L, demonstraram que o desinfectante usado foi 

efectivo para manter reduzido o número total de bactérias no gelo e preventivo no 

aparecimento de coliformes no gelo picado durante a manipulação para servir as 

bebidas (Moore et al., 1953). 

 

Apesar da maioria dos organismos isolados no gelo proveniente de máquinas em meio 

hospitalar não denunciar qualquer perigo especial, Wilson et al. (1997) referem que a 

sua presença indica a necessidade de manutenção adequada e limpeza das 

máquinas. De acordo com os mesmos autores, os funcionários muitas vezes não 

estão adequadamente treinados e motivados para tais tarefas, e os fabricantes das 

máquinas não têm a consideração adequada para com o design higiénico, de modo a 

minimizar a contaminação e facilitar a limpeza efectiva e respectiva manutenção. 

 

Em 1945, foi documentada a sobrevivência da Shigella no gelo, por Felsen, quando a 

viabilidade foi recuperada após dois meses de congelação e, num estudo de Dickens 

et al., em 1985, foi demonstrado o declínio progressivo da sobrevivência das bactérias 

no gelo. Neste estudo foram analisadas Shigella flexneri, Shigella sonnei, E. coli 

enterotoxigénica e Salmonella typhi e todas tiveram uma taxa de recuperação inferior 

a 20% após uma semana de congelação, quando comparadas com água que não foi 

congelada. No mesmo estudo foi ainda testado o efeito inibidor de algumas bebidas 

nos microrganismos. A Salmonella foi o microrganismo que melhor sobreviveu no gelo 

e bebidas. De referir que esta fonte não é a mais significativa na infecção por 

Salmonella, a menos que a água esteja fortemente contaminada, devido à elevada 

dose de infecção requerida. O mesmo não acontece com a Shigella que é um 

patogénico de baixa dose. Menos de 200 organismos são capazes de causar doença. 

Devido à sua resistência, a infecção de Shigella poderia ser inteiramente transmitida 

pelo gelo de bebidas. No que diz respeito às bebidas testadas, a água de consumo 

não exerce qualquer efeito inibidor nos microrganismos quando expostos por um curto 
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período de tempo, enquanto que uma bebida de tequilha inibe marcadamente todos os 

microrganismos, sendo que ao fim de uma hora de exposição apenas 5% de E. coli e 

de Salmonella typhi, e 10% de Salmonella sonnei permaneciam viáveis (Dickens et al., 

1985). Dickens et al. (1985) concluíram que, para o gelo nas bebidas ser considerado 

fonte de infecção, há que ter em conta os seguintes factores: o número e tipo de 

organismos presentes na água, a duração do tempo de congelação, e o tipo de bebida 

na qual o gelo derrete. 

 

O facto das bactérias E. coli, Salmonella e Shigella poderem sobreviver aos processos 

de congelação e descongelação, mesmo em condições de elevado álcool, incrementa 

o risco potencial microbiológico associado ao gelo (FSAI, 2002). A taxa de 

sobrevivência das bactérias no gelo depende de um número de factores listados por 

MacLeod e Calcott (1976), a saber: tipo e estirpe do organismo, densidade de 

população, estado nutricional, fase e taxa de crescimento, tempo de espera a baixa 

temperatura, temperatura de espera, entre outros. No caso de ocorrência de surtos de 

gastroenterites virais associadas ao gelo, os vírus sobrevivem no gelo em número 

suficiente para causar infecção (Pawsey e Howard, 2001). 

 

Considerando que as bebidas não alcoólicas servidas em restaurantes de comida 

rápida continham 40% de gelo picado, que milhões de bebidas eram vendidas 

diariamente, e que a maioria do gelo usado era produzido e distribuído sem 

fiscalização regulamentar, levaram a que Moyer et al. (1993) desenvolvessem um 

estudo sobre a potencial transmissão de doenças pelo gelo contaminado. 

 

Num estudo desenvolvido em Hong Kong (FEHD, 2005), as amostras de gelo 

embalado recolhidas em unidades fabris mostraram possuir qualidade satisfatória. No 

entanto, amostras de gelo produzido nessa mesma fonte, mas recolhidas em lojas de 

retalho, tiveram contagem de coliformes e microrganismos cultiváveis superiores. 

 

A Tabela 1.8 apresenta o resumo dos estudos desenvolvidos na investigação da 

qualidade do gelo, mencionando os resultados obtidos e as conclusões/propostas dos 

respectivos autores. 
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Tabela 1. 8: Resumo dos estudos desenvolvidos na investigação da qualidade do gelo 

OBJECTIVO DO ESTUDO RESULTADOS PROPOSTAS / CONCLUSÕES REFERÊNCIA 

Analisar a qualidade sanitária 
do gelo picado para consumo 

em bebidas. 

Contagens totais de bactérias com valores elevados e testes de 
coliformes positivos. 

Adicionar ao gelo uma solução desinfectante 
com cloro numa concentração de 2 ppm. 

Moore et al., 
1953. 

Examinar a sobrevivência de 
quatro bactérias 

enteropatogénicas no gelo 
em bebidas. 

- Declínio progressivo da sobrevivência das bactérias no gelo. 
- Nenhum organismo foi totalmente eliminado como resultado 
da congelação por 24 horas seguida de descongelação, em 
qualquer das bebidas testadas. 

Gelo pode ser fonte potencial de infecção, 
principalmente em zonas geográficas de risco 
elevado, nomeadamente os países em vias de 

desenvolvimento. 

Dickens et al., 
1985. 

Examinar as características 
físicas, químicas e 

bacteriológicas de 18 marcas 
de gelo embalado para 

consumo comprado em lojas 
a retalho em Iowa. 

- Gelo produzido em lojas de conveniência teve pior qualidade 
microbiológica que gelo produzido pelos principais produtores 
comerciais; 
- Gelo produzido em lojas de conveniência: 
  100%: MC* > 500 UFC§/ml; 
  Presença comum de fibras, plástico, lascas de tinta, algas, 
esporos de bolor e partes de insectos; 
- 1 amostra: coliformes totais: positiva; 
- 100% amostras: coliformes fecais: negativas; 
                             Pseudomonas: negativas. 
- Nenhum produtor aplicou as recomendações mínimas da 
Associação de Gelo Embalado para a rotulagem da 
embalagem. 

- A qualidade do gelo embalado reflecte a 
qualidade da água de origem e as condições 
sanitárias durante a produção; 
- Preocupação na segurança e qualidade do gelo 
ensacado manualmente em instalações em lojas 

de venda a retalho com pobres condições 
sanitárias (Schmidt e Rodrick, 1999); 

- Fiscalização das recomendações mínimas da 
International Package Ice Association (IPIA) para 

a rotulagem da embalagem; 
- Criação de requisitos obrigatórios para 

cumprimento quer de instalação e funcionamento 
como das características do produto final. 

Moyer et al., 
1993. 

Avaliar a qualidade 
microbiológica do gelo 

produzido em máquinas em 
meio hospitalar (1) e na 

comunidade (2). 

(1): resultados não significativos. 
(2): 95% das amostras: MC* a 37ºC <500 UFC§/ml; 
      75% das amostras: MC* a 22ºC <500 UFC§/ml; 
      69% das amostras: coliformes: 0 UFC§/100ml; 
      20% das amostras: coliformes ≥100 UFC§/100ml; 
      1% das amostras: E.coli: valores muito baixos. 

Formação dos manipuladores de alimentos em 
higiene, manutenção e limpeza adequadas das 

máquinas. 

Wilson et al., 
1997. 

Avaliar a qualidade 
microbiológica, química e 
física do gelo embalado, e 
respectiva informação do 

rótulo, produzido em: 
- (3) instalações fabris e 

embalado mecanicamente; 
- (4) instalações comerciais e 

embalado manualmente. 

 
- Apenas uma amostra excedeu o limite regulamentar MC* < 
500 UFC§/ml; 
(3): 3,6% das amostras excederam o limite regulamentar 
contagens de coliformes (<1 UFC§/100ml) e 79% das 
embalagens possuía informação apropriada no rótulo; 
(4): 13,5% das amostras excederam as contagens de 
coliformes, 11% das embalagens de gelo possuía informação 
apropriada no rótulo e maior número de análises com partículas 
em suspensão detectáveis. 
 

Controlo das operações de produção de gelo nas 
instalações comerciais de venda a retalho. 

Schmidt e 
Rodrick, 1999. 
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Tabela 1. 8: Resumo dos estudos desenvolvidos na investigação da qualidade do gelo (cont.) 

OBJECTIVO DO ESTUDO RESULTADOS PROPOSTAS / CONCLUSÕES REFERÊNCIA 

Comparar a qualidade 
microbiológica do gelo usado 
para arrefecer bebidas (5) e 

do gelo usado em expositores 
para arrefecer comida 

pronta-a-comer (6). 

- coliformes, E. coli ou enterococos ausentes na maioria das 
amostras do gelo; 
(5): 9% das amostras: coliformes >102 UFC§/100 ml 
      1% das amostras: E. coli >102 UFC§/100 ml 
      1% das amostras: enterococos >102 UFC§/100 ml 
      11% das amostras: MC* a 37ºC > 103 UFC§/ml; 
(6): 23% das amostras: coliformes >102 UFC§/100 ml 
       5% das amostras: E. coli >102 UFC§/100 ml 
       8% das amostras: enterococos >102 UFC§/100 ml 
       29% das amostras: MC* a 37ºC > 103 UFC§/ml. 

- A maioria das amostras é de qualidade 
microbiológica aceitável, contudo a evidência 
sugere que o gelo preparado e usado em certas 
instalações no Reino Unido é causa para 
preocupação. 
- O gelo usado nos expositores de comida estava 
mais contaminado que o gelo usado para 
arrefecer as bebidas, o que poderá reflectir o 
estado da comida com o qual esteve em 
contacto. 

Nichols et al., 
2000. 

Avaliar a qualidade 
microbiológica do gelo usado 

para refrigerar alimentos. 

- Presença de E.coli, Yersinia enterolitica e Salmonella 
enteritidis; 
- Ausência de Aeromonas spp., Shigella spp. e Vibrio cholerae. 

Condições de higiene impróprias na produção e 
manipulação do gelo incluindo as máquinas de 
fazer gelo. 

Falcão et al., 
2002. 

Avaliar a qualidade 
microbiológica do gelo para 

refrigerar bebidas. 

- 29,5% das amostras não está em conformidade com os 
critérios da água para consumo; 
- 5% das amostras com E. coli. 

Nas instalações de venda a retalho§1 os valores 
de higiene foram inferiores aos das instalações 
para a produção de gelo. 

FSAI, 2002. 

Avaliar a qualidade 
microbiológica do gelo para 

consumo produzido em 
instalações industriais e em 

lojas a retalho§2. 

- 100% das amostras das indústrias de produção de gelo com 
os parâmetros microbiológicos em conformidade; 
- Amostras das lojas a retalho: 
   60% das amostras: coliformes = 0 UFC§/100 ml 
   9% das amostras: coliformes > 102 UFC§/100 ml 
   3% das amostras: MC* > 103 UFC§/ml) 
   100% das amostras: E. coli = 0 UFC§/100 ml 

- Contaminação da superfície da embalagem de 
gelo durante o transporte e o armazenamento e 
posterior contaminação do gelo durante a 
abertura e esvaziamento dos sacos; 
- A probabilidade de infecções entéricas pelo 
consumo de gelo não embalado é baixa devido à 
inexistência de E. coli. 

FEHD, 2005. 

Avaliar a qualidade 
microbiológica do gelo usado 

para refrigerar bebidas e 
alimentos. 

100% das amostras contaminadas com bactérias (carga 
microbiana variou entre 1.88 e 3.20 x 104 UFC§/ml). 

A qualidade microbiológica do gelo é causa de 
preocupação. 

Lateef et al., 
2006. 

Avaliar a qualidade 
microbiológica do gelo para 

refrigerar bebidas. 

- 27,1% das amostras não está em conformidade com os 
critérios da água para consumo; 
- 24,8% das amostras com coliformes; 
- 4,5% das amostras com enterococos; 
- 2% das amostras com E. coli. 

Investigação futura deve pesquisar a existência 
de relação causal entre a manipulação e a 
presença ou não de coliformes.  

FSAI, 2007. 

 
* MC: Microrganismos cultiváveis. 
§ UFC: Unidades formadoras de colónias; 
§1 Cafés, restaurantes, hotéis, lojas de conveniência. 
§2 Hotéis, restaurantes chineses, lojas de comida rápida. 
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__________________________________________________ 

1.4 PARÂMETROS 

MICROBIOLÓGICOS DO GELO 

 

A bibliografia consultada refere que o gelo para consumo pode conter microrganismos 

patogénicos que poderão colocar em risco a saúde de consumidores vulneráveis, 

demonstrando a relevância da qualidade microbiológica do gelo para consumo, como 

de qualquer outro alimento. Critérios microbiológicos para a água de consumo, 

similares aos recomendados pela OMS em 2004, são usualmente aplicados em muitos 

estudos prévios da qualidade do gelo, considerando que muitos países não dispõem 

de normativos para a qualidade microbiológica do gelo (Lateef et al., 2006). Assim, e 

como a maioria dos países não possui parâmetros específicos para avaliar a qualidade 

microbiológica do gelo para consumo, as opiniões divergem quanto aos critérios de 

avaliação da sua qualidade. 

 

Devido ao facto de ser inexequível a detecção de todos os microrganismos 

patogénicos, as análises baseiam-se na pesquisa de parâmetros indicadores. Cada 

parâmetro analisado na avaliação da qualidade da água é um indicador, ou seja, as 

bactérias pesquisadas não são perigosas, mas a sua presença significa que a água 

está contaminada e representa o risco de contrair uma doença (Collee et al., 1993). 

 

E. coli, Streptococcus faecalis e Clostridium perfringens são bactérias comensais 

comuns e universalmente presentes no intestino do homem e animais. A presença 

destas bactérias indica que a água está contaminada por matérias fecais que 

resistiram ao tratamento de água, e que o risco de contaminação com espécies 

patogénicas e causadoras de infecções graves está presente (Collee et al., 1993). A 

contagem de coliformes pode ser usada como indicador das práticas de higiene 

usadas na manipulação, quer no armazenamento quer no momento de servir o gelo 

(Nichols et al., 2000). Quaisquer outros coliformes presentes na água tratada são 

sinónimos de ocorrência de falha no tratamento da água e/ou de contaminação após o 

mesmo. 

 

A presença de E. coli e de enterococos indica potencial contaminação fecal, 

provavelmente resultante da manipulação de gelo ou da utilização de utensílios 

contaminados (Nichols et al., 2000). A detecção de E. coli mostra-se importante, pois é 

uma bactéria que faz parte da microbiota normal do intestino humano. A sua presença 

na água indica, provavelmente, contaminação com material fecal e existência de 
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bactérias entéricas patogénicas. Além disso, algumas estirpes têm capacidade para 

produzir várias toxinas que podem causar infecções graves no homem (Serrano e 

Sousa, 2008). A E. coli é um coliforme que não sobrevive durante longos períodos de 

tempo na água, por isso a sua presença revela-se no melhor indicador de poluição 

fecal recente. 

 

A quantificação de microrganismos cultiváveis (QMC) significa a totalidade das 

bactérias presentes em 1 ml de água analisada e com capacidade de produzir 

colónias. O resultado obtido, juntamente com outros parâmetros, faculta informações 

sobre a quantidade e tipo de matéria orgânica presente na água, permitindo criar um 

historial da qualidade da água e ter uma ideia da eficácia do tratamento administrado à 

água (Collee et al., 1993). Assim, a QMC a 22ºC e 37ºC indica, respectivamente, 

contaminação por organismos ambientais (condições de insalubridade) e 

contaminação humana, e reflecte a higiene geral (Nichols et al., 2000). 

 

A presença de elevados coliformes e de MC no gelo é um indicador de condições 

insalubres ou más praticas de higiene durante ou após a produção. A análise dos 

coliformes totais ou MC não se destina a detectar contaminação fecal, todavia indica o 

grau de higiene durante a produção ou manipulação do gelo e da qualidade das 

medidas utilizadas para minimizar a contaminação bacteriana (Nichols et al., 2000). 

 

Em 1988, Murphy e Mepham sugeriram que o gelo deveria ser de qualidade similar à 

água clorada, enquanto que Wilson et al. (1997) sugeriram parâmetros menos 

rigorosos, tendo em consideração o efeito da contaminação via aérea, a manipulação 

do gelo não embalado e a alta taxa de insucesso resultante se tais padrões rigorosos 

fossem estabelecidos (Nichols et al., 2000). 

 

Falcão et al. (2002) entendem que o gelo para ser próprio para consumo deveria ser 

da mesma qualidade que a água de consumo, dado que é ingerido directamente 

quando adicionado a bebidas ou indirectamente quando usado para refrigerar 

alimentos. 

 

Na Tabela 1.9 encontram-se compilados os valores dos parâmetros e respectiva 

referência bibliográfica. 
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Tabela 1. 9: Parâmetros microbiológicos e valores de referência da água para 
consumo humano e do gelo embalado e não embalado 

 
* No âmbito do Decreto - Lei n.º 306/2007, de 27 de Agosto e do Programa de Vigilância da Qualidade da 
Água para Consumo da Autoridade Concelhia de Saúde do Porto. 
** Microrganismos Cultiváveis. 
§ Unidades formadoras de colónias. 
a: Wilson et al., 1997.  d: WHO, 2004.   g: Lateef et al., 2006. 
b: FSAI, 2002.   e: Nichols et al., 2000.  h: FSAI, 2007. 
c: DATCP, 2002.    f: IPIA, 2005. 
1: temperatura a 22ºC.  2: temperatura a 37ºC. 
Fonte: Adaptado de FEHD, 2005. 
 

Wilson et al. (1997) sugerem que, como a quantificação de microrganismos cultiváveis 

a 22ºC representa organismos ambientais em detrimento dos de origem humana ou 

animal, estes seriam considerados aceitáveis até 1000 UFC/ml para o gelo servido na 

comunidade. No entanto, um argumento contra esta relação é o facto das 

pseudomonas isoladas de infecções humanas serem muitas vezes de origem 

ambiental. Para o gelo nos hospitais são mais indicadas as orientações do gelo 

embalado dado o número elevado de pacientes em risco e os resultados das infecções 

serem causadas por bactérias de contaminação ambiental (Wilson et al., 1997). 

 

Wilson et al., 1997 e Nichols et al. (2000) são de opinião de que pode ser demasiado 

exigente que o gelo usado para arrefecer bebidas vá ao encontro dos padrões de 

qualidade para a água potável, uma vez que o gelo atravessa todo um processo de 

produção onde a manipulação está implícita. No entanto, os últimos autores sugerem 

que o gelo produzido e embalado em instalações fabris tenha a mesma qualidade 

microbiológica da água potável, onde a E. coli e enterococos sejam ausentes por 

100ml e assim permaneçam uma vez aberta a embalagem do gelo. 

 

Nos EUA, a IPIA -Associação Internacional de Gelo Embalado-, para além de 

recomendar que a respectiva embalagem contenha o nome, localidade e código de 

produção para garantir a rastreabilidade, elaborou valores guia para assegurar a 

Parâmetros Água para consumo 
humano* 

Gelo embalado 
industrialmente Gelo não embalado 

Coliformes 0h 0 UFC§/100mld, f 

<10 UFC§/100mla 

<100 UFC§/100mlb 

<10,000 UFC§/100mlc 

E. coli 0h 0 UFC§/100mla, d, e 0 UFC§/100mla, d 

Enterococos 0h 0 UFC§/100mle --- 

Clostridium 
perfringens 0 --- --- 

MC** 
--- <500 UFC§/mla1, e, f, g <1,000 UFC§/mla1,e,g 

<500 UFC§/mla2 
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qualidade do gelo embalado (Wilson et al., 1997) onde recomenda que o gelo não 

contenha coliformes e que os MC sejam <500 UFC/ml (FEHD, 2005). Também estas 

linhas de orientação sofreram críticas de serem muito exigentes para todos os tipos de 

gelo, particularmente para o gelo não embalado, visto que este sofreu todo o processo 

de manipulação e foi exposto a contaminação ambiental e via área. Lateef et al. (2006) 

sugeriram que a quantificação de MC aceitável para o gelo não embalado seria de 

<1000 UFC/ml. 

 

Pawsey e Howard (2001) são da opinião de que os parâmetros para o gelo, no seu 

ponto de consumo, necessitam de levar em conta o processo de produção e o 

potencial de contaminação após a produção. Uma vez que o gelo feito de água potável 

será manipulado após ser produzido, os autores do relatório LACOTS/PHLS (Local 

Authorities Coordinating Body on Food and Trading Standards/Public Health Laboratory 

Service) 1997 recomendam que a sua qualidade deveria estar, pelo menos, em 

conformidade com a dos alimentos prontos a comer (Pawsey e Howard, 2001). Assim 

sendo, a melhor garantia para a qualidade do gelo é dada pela implementação de um 

sistema de gestão total da qualidade na produção como o HACCP, uma vez que a 

higiene tem que ser vista no sentido estrito (Pawsey e Howard, 2001). 

 

Também na Irlanda não existem orientações microbiológicas para o gelo. Portanto, os 

critérios microbiológicos específicos na legislação da água para consumo tendem a 

ser aplicados. Contudo, os autores duma investigação levada a cabo no Reino Unido 

pelo LACOTS/PHLS consideram que são critérios desajustados devido ao processo de 

manipulação de que o gelo é alvo. Os mesmos autores propõem que o gelo usado nas 

bebidas seja de qualidade microbiológica pelo menos tão boa quanto a da comida 

pronta a comer, o que implica que o gelo seja considerado como alimento em vez de 

água, (FSAI, 2002 e FSAI, 2007). 

 

Ao contrário do que acontece para a água de consumo, no gelo para consumo não 

existe consenso sobre os parâmetros que permitem avaliar a sua qualidade 

microbiológica. Este facto em Portugal também não é excepção. Ou seja, não existem 

critérios específicos para avaliar a qualidade do gelo, pelo que os aplicáveis são os 

definidos para a água de consumo. A qualidade da água para consumo, garantida nos 

sistemas públicos de abastecimento, deve ser mantida na formação de gelo, quer em 

unidades industriais quer em estabelecimentos de pequena dimensão, desde a 

produção, manipulação e tempo de conservação até ser utilizado. 
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Como já foi referido, as infecções humanas consequentes do consumo de gelo 

contaminado são relativamente comuns nos países em desenvolvimento. Contudo, o 

gelo pode também causar imensos surtos em países desenvolvidos, se a água a partir 

da qual o gelo é produzido estiver contaminada ou se más práticas de higiene forem 

usadas durante a sua manipulação (Nichols et al., 2000). 

 

A magnitude e os danos na ocorrência de surtos de doença causados pelo gelo 

contaminado alteraram a percepção da qualidade microbiológica do gelo nos seus 

variados usos. 

 

Dada a importância das TA, a relação entre consumo de água imprópria e a ocorrência 

de doenças e o desconhecimento de dados concelhios e nacionais sobre a qualidade 

microbiológica do gelo para consumo foi considerado pertinente o desenvolvimento de 

um estudo sobre a qualidade microbiológica do gelo para consumo. Deste modo, 

obtém-se informação relevante para a vigilância da saúde pública nos serviços da 

ACSP, para que intervindo os riscos sejam reduzidos. 

 

 

______________________________________________________________________ 1.5 OBJECTIVOS 

 

1.5.1 OBJECTIVOS GERAIS 
1.5.1.1 Avaliar a qualidade microbiológica do gelo para consumo, usado para arrefecer 

bebidas, nos estabelecimentos de restauração e/ou bebidas das zonas balneares do 

concelho do Porto; 

 

1.5.1.2 Avaliar potenciais riscos para a saúde associados ao consumo de bebidas com 

gelo. 

 

1.5.2 OBJECTIVOS ESPECÍFICOS 
1.5.2.1 Avaliar as condições higio-sanitárias dos estabelecimentos de restauração e/ou 

bebidas das zonas balneares do concelho do Porto; 

 

1.5.2.2 Estabelecer associações entre a avaliação da qualidade microbiológica do gelo 

e a avaliação das condições higio-sanitárias dos estabelecimentos de restauração 

e/ou bebidas das zonas balneares do concelho do Porto; 
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1.5.2.3 Estabelecer associações entre a avaliação da qualidade microbiológica do gelo 

e outras variáveis: tipo de estabelecimento, método de produção de gelo, local de 

armazenagem do gelo, local do ponto de colheita, valor do cloro livre, quantificação de 

bactérias coliformes, quantificação de E. coli, quantificação de enterococos, 

quantificação de Clostridium perfringens, quantificação de microrganismos cultiváveis 

a 37ºC e a 22ºC. 

 

1.5.2.4 Contribuir para a melhoria das práticas de manipulação do gelo para consumo 

aquando da vigilância a efectuar pelos serviços da ACSP, através da sugestão de 

medidas correctivas. 
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____________________________________________________ 2 MATERIAIS E MÉTODOS 
 

 

 

________________________________________________________ 2.1 DESCRIÇÃO DO ESTUDO 
 

Tratou-se de um estudo observacional, descritivo, transversal e com componente 

analítica. 

 

 

_________________________________________________________ 2.2 UNIVERSO DO ESTUDO 
 

O universo de estudo foi constituído pelos estabelecimentos de restauração e/ou 

bebidas concelho do Porto. 

 

 

__________________________________________________________________________ 2.3 AMOSTRA 

 

Dos estabelecimentos de restauração e/ou bebidas existentes no concelho do Porto 

foram seleccionados os estabelecimentos que, constituindo uma amostra de 

conveniência, obedecessem aos seguintes critérios: 

� servissem bebidas com gelo; 

� tivessem elevada afluência do público, facto que traduziria um maior consumo de 

bebidas; 

� possuíssem deficiências higio-sanitárias (do conhecimento prévio da autora por 

fazerem parte do ficheiro dos serviços da ASCP); 

� estivessem abertos ao público no período da manhã (período estipulado pelo 

Centro de Qualidade Hídrica do INSA Porto para recepção das amostras). 

Face aos critérios enunciados, e dado que o período de amostragem coincidiu com o 

decurso da época balnear, a amostra foi a totalidade dos estabelecimentos de 

restauração e/ou bebidas existentes das zonas balneares do concelho do Porto. 

 

 

____________________________________________________________________ 2.4 METODOLOGIA 
 
Todo o estudo foi desenvolvido no contexto profissional da autora no âmbito de 

Técnico de Saúde Ambiental (TSA) no serviço da Autoridade Concelhia de Saúde do 

Porto (ACSP). 
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2.4.1 CALENDARIZAÇÃO DAS VISTORIAS E COLHEITAS 
A calendarização das vistorias e colheitas das amostras teve em linha de conta tanto 

os serviços da ACSP como o laboratório que recepcionou as amostras, o Centro de 

Qualidade Hídrica do INSA - Delegação do Porto, actualmente denominado por Centro 

de Saúde Pública Dr. Gonçalves Ferreira. A frequência das vistorias e colheitas das 

amostras foi semanal tendo sido realizadas, normalmente à segunda-feira, no período 

da manhã, para posterior entrega no laboratório até às 12h30m. O estudo decorreu no 

período de 6 de Agosto a 24 de Setembro de 2007. 

2.4.2 RECOLHA DA INFORMAÇÃO 
O instrumento para recolha de informação foi a Ficha de Diagnóstico - Vigilância da 

Qualidade Alimentar (FD - VQA) (Anexo 2) em vigor na região norte, elaborado por um 

grupo de trabalho multidisciplinar do DSP da ARS Norte, I. P. (composto por Médicos 

de Saúde Pública, Técnicos de Saúde Ambiental, Engenheiro Alimentar, Engenheiro 

Ambiental, Engenheiro Sanitarista e Nutricionista), para avaliação das práticas para a 

segurança alimentar e das condições higio-sanitárias dos estabelecimentos de 

restauração e/ou bebidas. Esta ficha permitiu a recolha de informação, em 100 

requisitos, relativa a: (1) Condições gerais de instalação; (2) Cozinha/Copa; (3) 

Conservação e armazenagem de alimentos e de produtos; (4) Instalações sanitárias 

dos utentes; (5) Instalações sanitárias do pessoal de serviço; (6) Pessoal manipulador; 

(7) Boas práticas. Aquando das vistorias aos estabelecimentos de restauração e/ou 

bebidas foi aplicada a FD - VQA. Simultaneamente foram ainda colocadas duas 

questões aos responsáveis pelos estabelecimentos que, não constantes da FD - VQA, 

foram consideradas relevantes para o estudo, a saber: 

- Descrição do circuito hidráulico da máquina de fazer gelo; 

- Frequência de limpeza das máquinas de gelo e dos baldes de gelo. 

2.4.3 ANÁLISES À QUALIDADE DO GELO 
Depois de aplicada a FD - VQA procedeu-se à realização das colheitas de gelo para 

consumo nos pontos onde este se encontrava armazenado, após ser produzido e 

antes de ser servido ao cliente, ou seja, nos reservatórios das máquinas de produzir 

gelo, e/ou nos recipientes de acondicionamento dos cubos de gelo e/ou em arcas de 

conservação de produtos congelados. Na amostragem do gelo foi utilizado o 

procedimento em vigor nos serviços da ACSP (Anexo 3). Simultaneamente, procedeu-

-se à determinação do valor do cloro livre, cujo procedimento se encontra no Anexo 4. 

De seguida, procedeu-se à deslocação para o laboratório para entrega das amostras e 

respectivas “fichas de identificação da amostra” (Anexo 5), num prazo que não 

ultrapassou 2 horas após a colheita. A realização das análises esteve a cargo do 
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INSA, cujos métodos para análise laboratorial constam do Anexo 6, para quantificação 

dos seguintes parâmetros: (1) Bactérias Coliformes; (2) Escherichia coli; (3) 

Enterococos; (4) Clostridium perfringens; (5) Microrganismos Cultiváveis a 37ºC e a 

22ºC. Estes parâmetros enquadram-se no âmbito do Programa de Vigilância da 

Qualidade da Água para Consumo Humano da ACSP 2007 e na legislação em vigor 

para a qualidade de água de consumo humano, de acordo com os artigos 4º e 6º do 

Decreto-Lei n.º 306/2007 de 27 de Agosto. A recepção dos boletins analíticos ocorreu 

nos serviços da ACSP por correio ou por acesso à internet através da plataforma 

informática (LabWay-LIMS 2007) do INSA Porto. 

2.4.4 CLASSIFICAÇÃO DOS ESTABELECIMENTOS 
Consoante as instruções da FD – VQA os estabelecimentos foram classificados de 

acordo com a observância dos critérios aplicáveis em quatro grupos: 

MUITO BOM 90% ou mais dos critérios foram verificados (ou mais de 90 critérios); 

BOM 75% ou mais dos critérios (mas menos de 90%) foram verificados (ou 75 
a 89 critérios); 

ACEITÁVEL 50% ou mais dos critérios (mas menos de 75%) foram verificados (ou 50 
a 74 critérios); 

NÃO ACEITÁVEL menos de 50% dos critérios foram verificados (até 49 critérios). 

NOTA: Critérios cujo não cumprimento implicou a classificação “NÃO ACEITÁVEL”: os 
assinalados como “item crítico”: 2, 3, 16, 20, 21, 28, 34, 35, 37, 38, 45, 51, 60, 61, 62, 
63, 64, 75, 77, 83, 86, 91, 92, 94, 96 e 99. 

2.4.5 VARIÁVEIS PREVISTAS 
As variáveis previstas para o estudo foram definidas conforme a Tabela 2.1. 

 
Tabela 2. 1: Variáveis previstas para o estudo 

VARIÁVEIS TIPO DE VARIÁVEIS CONCEPTUALIZAÇÃO DAS 
VARIÁVEIS 

Avaliação da qualidade 
microbiológica do gelo1 

- Discreta dicotómica 
 

- Própria/Imprópria. 

Classificação dos estabelecimentos - Discreta categórica - Muito bom; 
- Bom; 
- Aceitável; 
- Não aceitável. 

Tipo de estabelecimento - Discreta categórica - Restauração e Bebidas; 
- Restauração; 
- Bebidas. 

Método de produção de gelo  - Discreta categórica - Máquina de fazer gelo; 
- Sacos de congelação apropriados 
para cubos de gelo; 
- Gelo embalado comprado. 

Equipamento de armazenagem do 

gelo 

- Discreta categórica - Reservatório da máquina de fazer 
gelo; 
- Recipiente para gelo; 
- Arca de conservação de produtos 
congelados. 
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Tabela 2. 1: Variáveis previstas para o estudo (cont.) 

VARIÁVEIS TIPO DE VARIÁVEIS CONCEPTUALIZAÇÃO DAS 
VARIÁVEIS 

Local do ponto de colheita - Discreta categórica - Cozinha; 
- Balcão interior; 
- Balcão esplanada; 
- Armazém. 

Cloro livre2 - Discreta numérica - Valor obtido. 
Bactérias coliformes - Discreta dicotómica 

 
- Discreta numérica 

- Presente/Ausente. 
 
- Resultado laboratorial. 

Escherichia coli - Discreta dicotómica 
 
- Discreta numérica 

- Presente/Ausente. 
 
- Resultado laboratorial. 

Enterococos - Discreta dicotómica 
 

- Discreta numérica 

- Presente/Ausente. 
 
- Resultado laboratorial. 

Clostridium perfringens - Discreta dicotómica 
 
- Discreta numérica 

- Presente/Ausente. 
 
- Resultado laboratorial. 

Quantificação de microrganismos 
cultiváveis a 37ºC 

- Discreta numérica - Resultado laboratorial. 

Quantificação de microrganismos 
cultiváveis a 22ºC 

- Discreta numérica - Resultado laboratorial. 

   
1 A avaliação da qualidade microbiológica do gelo foi definida de acordo com: 

� “Própria” se nenhum resultado tiver ultrapassado o valor de referência para o parâmetro em causa; 

� “Imprópria” se o resultado de pelo menos um dos parâmetros tiver ultrapassado o respectivo valor de 

referência, conforme o Anexo 6. 
2 Trata-se do valor de cloro com poder desinfectante na água da rede pública, obtido nas leituras 

realizadas in loco. 

 

2.4.6 ORGANIZAÇÃO DOS DADOS 
Previamente ao tratamento estatístico procedeu-se à organização dos dados devido 

aos seguintes factos: 

�A variável “Classificação dos estabelecimentos” obteve igual valor para todos os 

casos. Assim, foi retirada esta variável e adicionadas a variável “Itens críticos” 

(referente aos incumprimentos de cada um dos “itens críticos”) para estudo dos 

estabelecimentos; 

 
�A variável “Tipo de estabelecimento” não obteve qualquer frequência na resposta 

“restauração”, por isso foi estudada como dicotómica; 

 
�O valor do “Cloro livre” foi categorizado em “= 0 mg/L” e “< a 0,2 mg/L”, uma vez que 

os resultados obtidos foram inferiores ao valor mínimo recomendado de 0,2 mg/L (o 

Decreto-Lei n.º 306/2207, de 27 de Agosto recomenda que a concentração do 

desinfectante esteja entre 0,2 e 0,6 mg/L); 
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�Nas variáveis “Método de produção de gelo”, “Local de armazenagem do gelo” e 

“Local do ponto de colheita” verificaram-se frequências muito reduzidas, pelo que as 

respostas foram agrupadas e também estudadas como dicotómicas; 

 
�Para a “Quantificação de microrganismos cultiváveis a 37ºC” e a “Quantificação de 

microrganismos cultiváveis a 22ºC” o limite de detecção do laboratório foi de 300 

UFC/ml, isto é, acima deste valor o laboratório não conseguiu obter o resultado. Por 

este motivo, a variável foi categorizada em “≤ a 300 UFC/ml” e “> a 300 UFC/ml”; 

 
�Criação da variável “ÍndiceItensCríticos” (que corresponde ao somatório da 

frequência absoluta de incumprimentos de itens críticos com frequências superiores a 

50% das amostras e influenciadores da qualidade microbiológica do gelo) com o intuito 

de avaliar a sua relação com a concentração de microrganismos (resultados 

laboratoriais das amostras). 

 
Deste modo, as variáveis em estudo foram as constantes na Tabela 2.2. 

 
Tabela 2. 2: Variáveis em estudo 

VARIÁVEIS TIPO DE VARIÁVEIS CONCEPTUALIZAÇÃO DAS 
VARIÁVEIS 

Avaliação da qualidade 
microbiológica do gelo 

- Discreta dicotómica 
 

- Própria/Imprópria. 

Itens críticos - Discreta dicotómica - Cumprimento/Incumprimento. 
Tipo de estabelecimento - Discreta dicotómica - Restauração e Bebidas; 

- Bebidas. 
Método de produção de gelo  - Discreta dicotómica - Máquina de fazer gelo; 

- Sacos de congelação apropriados para 
cubos de gelo e gelo embalado 
comprado. 

Equipamento de armazenagem 
do gelo 

- Discreta dicotómica - Reservatório da máquina de fazer 
gelo; 
- Outros equipamentos (recipiente para 
gelo e arca de conservação de produtos 
congelados). 

Local do ponto de colheita - Discreta dicotómica - Balcão interior/Cozinha; 
- Balcão esplanada/Armazém. 

Cloro livre - Discreta dicotómica 
- Discreta numérica 

- = 0 mg/L / < a 0,2 mg/L; 
- Valor obtido. 

Bactérias coliformes - Discreta dicotómica 
- Discreta numérica 

- Presente/Ausente. 
- Resultado laboratorial. 

Escherichia coli - Discreta dicotómica 
- Discreta numérica 

- Presente/Ausente. 
- Resultado laboratorial. 

Enterococos - Discreta dicotómica 
- Discreta numérica 

- Presente/Ausente. 
- Resultado laboratorial. 

Clostridium perfringens - Discreta dicotómica 
- Discreta numérica 

- Presente/Ausente. 
- Resultado laboratorial. 

Quantificação de 
microrganismos cultiváveis a 
37ºC 

- Discreta dicotómica 
 
- Discreta numérica 

- ≤ a 300 UFC/ml / > a 300 UFC/ml. 
 
- Resultado laboratorial. 

Quantificação de 
microrganismos cultiváveis a 
22ºC 

- Discreta dicotómica 
 
- Discreta numérica 

- ≤ a 300 UFC/ml / > a 300 UFC/ml. 
 
- Resultado laboratorial. 
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Tabela 2. 2: Variáveis em estudo (cont.) 

VARIÁVEIS TIPO DE VARIÁVEIS CONCEPTUALIZAÇÃO DAS 
VARIÁVEIS 

“ÍndiceItensCríticos” - Discreta numérica - Somatório da frequência absoluta de 
incumprimentos de itens críticos*, por 
amostra. 

 

* itens críticos com frequências superiores a 50% das amostras e influenciadores da qualidade 
microbiológica do gelo. 
 

2.4.7 TRATAMENTO ESTATÍSTICO 
O software SPSS 16.0 for Windows® foi utilizado no tratamento estatístico dos 

resultados através: 

 

2.4.7.1 Do Teste Exacto de Fisher (dado que não se reuniram as condições para a 

utilização do Teste Qui-Quadrado), de modo a estabelecer associações entre a 

“avaliação da qualidade microbiológica do gelo” e: 

- “Itens críticos” com frequências superiores a 50% das amostras e 

influenciadores da qualidade microbiológica do gelo (Item_21, Item_28, 

Item_35, Item_45 e Item_61); 

- o “tipo de estabelecimento”, 

- o “método de produção de gelo”, 

- o “equipamento de armazenagem do gelo”, 

- o “local do ponto de colheita” e 

- o “valor do cloro livre” (variáveis dicotómicas); 

 

2.4.7.2 Do Teste de Spearman (dado que não se reuniram as condições para a 

utilização do teste paramétrico), a fim de testar a correlação entre o 

“ÍndiceItensCríticos” (somatório da frequência absoluta de incumprimentos de 

itens críticos com frequências superiores a 50% e influenciadores da qualidade 

microbiológica do gelo) e o valor obtido do “cloro livre” da água da rede pública, 

com cada uma das seguintes variáveis: 

- a “quantificação de bactérias coliformes”, 

- a “quantificação de Escherichia coli, 

- a “quantificação de Enterococos”, 

- a “quantificação de Clostridium perfringens”, 

- a “quantificação de microrganismos cultiváveis a 37ºC” e 

- a “quantificação de microrganismos cultiváveis a 22ºC” (variáveis numéricas); 
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2.4.7.3 Da regressão logística binária sendo a “avaliação da qualidade 

microbiológica do gelo” a variável dependente e com introdução no modelo das 

variáveis: 

� Categóricas: 

- “Itens críticos” com frequências superiores a 50% das amostras e 

influenciadores da qualidade microbiológica do gelo (Item_21, Item_28, 

Item_35, Item_45 e Item_61); 

- o “tipo de estabelecimento”, 

- o “método de produção de gelo”, 

- o “equipamento de armazenagem do gelo”, 

- o “local do ponto de colheita” e 

- o “valor do cloro livre”. 

 

� Numéricas: 

- o “valor do cloro livre”, 

- o “ÍndiceItensCríticos”. 

 

Em todos os testes, foi utilizado como referência estatisticamente significativa o valor 

prova inferior a 0,05. 

 
Informação complementar, como acções correctivas posteriores e/ou análises 

subsequentes, não foram incluídas neste estudo. 
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____________________________________________________________________ 3 RESULTADOS 
 

 

O estudo foi efectuado em 14 estabelecimentos de restauração e/ou bebidas 

existentes nas zonas balneares do concelho do Porto tendo sido colhidas 23 amostras 

de gelo. 

 

 

 
 
________________________________________________________ 

3.1 CARACTERIZAÇÃO DOS 

ESTABELECIMENTOS 
 

As zonas balneares são caracterizadas maioritariamente por edificações não recentes, 

daí que apenas cinco estabelecimentos se encontram instalados em edificações cuja 

construção ou remodelação ocorreu há menos de cinco anos. No que concerne à 

legalização da actividade, metade dos estabelecimentos não possuía licença de 

utilização para a actividade que prestava, dos quais quatro não possuíam qualquer 

licença de utilização. Dos estabelecimentos possuidores de licença de utilização, oito 

eram detentores de alvará sanitário com mais de quinze anos (o mais antigo remonta 

ao ano de 1938) e apenas dois diziam respeito a licenças com cerca de um ano. 

 

De ressalvar que em todos os estabelecimentos existia gelo para ser adicionado às 

bebidas (gelo produzido em máquinas, sacos de congelação ou gelo embalado) e 

apenas um estabelecimento não possuía máquina de fazer gelo. Nos 

estabelecimentos possuidores de máquinas de fazer gelo foi encontrado, em alguns 

deles, mais que uma máquina. 

 

Os estabelecimentos foram caracterizados de acordo com requisitos estruturais e 

funcionais, considerando os itens da FD – VQA. Os resultados são apresentados nos 

campos: “Condições gerais de instalação”, “Cozinha/Copa”, “Conservação e 

armazenagem de alimentos e de produtos”, “Instalações sanitárias dos utentes”, 

“Instalações sanitárias do pessoal de serviço”, “Pessoal manipulador” e “Boas 

práticas”. Devido ao facto de existirem 23 amostras nos 14 estabelecimentos, os 

resultados a seguir apresentados encontram-se em função das 23 amostras, de modo 

a caracterizar as situações e requisitos verificados aquando das colheitas, ou seja, as 

condições a que estas estiveram expostas. A tabela com a totalidade dos resultados 

obtidos encontra-se no Anexo 7. 
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3.1.1 CONDIÇÕES GERAIS DE INSTALAÇÃO 

O campo em causa engloba itens referentes a infraestruturas básicas (como a rede de 

abastecimento de água e de saneamento) e a requisitos que vão além da estrutura e 

se prendem com o funcionamento do estabelecimento, como é o caso da 

conservação, limpeza e arrumação de todos os compartimentos. 

 
Tabela 3. 1: Itens das “Condições Gerais de Instalação” (n=23 amostras) 

Em conformidade? 
Sim Não 

Item n % n % 
a. Pé-direito livre mínimo em locais de trabalho de 3,00 m 17 74 5 22 1 
b. Pé-direito livre mínimo de 2,70 m (se edifício adaptado) 1 4 0 0 
a. Água corrente potável da rede pública. 23 100 0 0 2 

# b. Água corrente potável de captação privada com adequada protecção 
sanitária, com potabilidade demonstrada por análises, e reservatório com 
cloragem adequada 0 0 0 0 

3 
# 

Rede interna de esgotos ligada a rede externa pública ou com tratamento 
adequado ao volume e natureza das águas residuais produzidas 23 100 0 0 

4 Zonas de serviço separadas das destinadas aos utentes, instaladas de 
forma a evitar a propagação de fumos e cheiros, e com conveniente 
isolamento 22 96 1 4 

5 Ventilação adequada e permanente nas zonas destinadas a utentes 20 87 3 13 
6 Existe iluminação de segurança alternativa nas vias e saídas de emergência 

que necessitem de iluminação artificial durante os períodos de trabalho 23 100 0 0 
7 Locais de trabalho com equipamento adequado para a extinção de 

incêndios, situado em locais acessíveis e devidamente assinalados e em 
perfeito estado de funcionamento 19 83 4 17 

8 Vias de passagem verticais (escadas interiores) dotadas de corrimão 2 67 1 33 
9 Conservação, limpeza e arrumação adequadas de todos os compartimentos 

(incluindo sala de refeições) 5 22 18 78 

# item crítico. 
 

A proporção do total dos itens conformes observados (calculada pela razão entre o 

somatório dos itens conformes observados e o somatório dos itens conformes 

possíveis) no campo das “Condições Gerais de Instalação” foi de 83%, sendo de 

referir que a aplicabilidade do item_8 verificou-se apenas em dois estabelecimentos (a 

que corresponderam três amostras). De salientar que o item_9 foi o item que obteve 

menor frequência de conformidade. Os itens 2 e 3 obtiveram o cumprimento integral, 

sendo eles referentes à rede pública de abastecimento de água e à rede pública de 

saneamento. Relativamente aos parâmetros que definem as condições gerais, verifica-

se que todos os estabelecimentos cumprem as infraestruturas básicas, embora 

existam bastantes lacunas a nível da higiene geral de todos os espaços. 

 

3.1.2 COZINHA/COPA 

Os itens deste campo dizem respeito a requisitos técnicos e estruturais que permitem 

o correcto funcionamento do estabelecimento e a concretização das boas práticas de 
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higiene alimentar aquando da manipulação de alimentos na “Cozinha/Copa”. As 

frequências obtidas encontram-se enumeradas na Tabela 3.2. 

 
Tabela 3. 2: Itens da “Cozinha/Copa” (n=23 amostras) 

Em conformidade? 
Sim Não 

Item n % n % 
10 Delimitação de “zona suja” e “zona limpa” 16 70 7 30 
11 Pavimento antiderrapante, revestido de materiais resistentes, 

impermeáveis, não absorventes, não tóxicos e de fácil limpeza 11 48 12 52 
12 Paredes lisas, revestidas de materiais resistentes, impermeáveis, não 

absorventes, não tóxicos e de fácil limpeza 15 65 8 35 
13 Tectos construídos de forma a evitar a acumulação de sujidade e 

reduzir a condensação, o desenvolvimento de bolores e 
desprendimento de partículas 20 87 3 13 

14 Ralos de escoamento cobertos com grelhas e em bom estado 0 0 23 100 
15 Superfícies de trabalho lisas, impermeáveis e resistentes, de fácil 

lavagem e desinfecção 22 96 1 4 
16 # Lava louças com sifão, com água corrente quente e fria 21 91 2 9 
17 Ventilação natural suficiente, ou ventilação artificial adequada à sua 

capacidade  14 61 9 39 
18 Sistema de extracção de fumos adequado, com ligação ao exterior 17 74 6 26 
19 Iluminação adequada, com protecção das lâmpadas 23 100 0 0 
20 # Sistema de protecção contra insectos e roedores 15 65 8 35 
21 # Lavatório de serviço com água quente e fria, sabão líquido, toalhetes 

de papel e torneira de comando não manual 9 39 14 61 
22 Recipientes para o lixo com pedal, tampa hermética e revestidos com 

sacos de plástico 15 65 8 35 
23 Equipamento e utensílios (tábuas de corte, máquina de fiambre, etc.) 

adequadamente instalados, conservados e limpos 7 30 16 70 
24 Existe monta-pratos (no caso da sala de refeições e a cozinha se 

situarem em pisos diferentes) 2 100 0 0 
25 Existe despensa do dia 21 91 2 9 

# item crítico. 
 

De referir que a aplicabilidade do item_24 foi apenas num estabelecimento onde foram 

efectuadas duas amostras. Dos requisitos com menor frequência de conformidade, 

destaca-se o item_21 inteiramente ligado às boas práticas em higiene alimentar. Neste 

campo a proporção do total dos itens conformes observados para os requisitos da 

“Cozinha/Copa” foi de 66%. 

 

3.1.3 CONSERVAÇÃO E ARMAZENAGEM DE ALIMENTOS E DE PRODUTOS 

Neste campo os requisitos dizem respeito a características estruturais e de 

funcionamento que possibilitam o correcto acondicionamento dos géneros alimentícios 

aquando da sua conservação e armazenagem. As frequências obtidas encontram-se 

descritas na Tabela 3.3. 
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Tabela 3. 3: Itens de “Conservação e Armazenagem de Alimentos e de Produtos” 
(n=23 amostras) 

Em conformidade? 
Sim Não 

Item n % n % 
26 Pé direito não inferior a 2,20 m, desde que não haja permanência de 

trabalhadores 18 78 5 22 
27 Instalações de armazenagem conservadas, limpas e arrumadas 8 35 15 65 
28 # Ventilação e temperatura adequadas na armazenagem de alimentos 10 43 13 57 
29 Pavimento revestido de materiais impermeáveis isentos de efeitos 

tóxicos considerada a sua utilização e de fácil limpeza 13 57 10 43 
30 Paredes lisas, revestidas de materiais impermeáveis e não tóxicos 19 83 4 17 
31 Tectos construídos de forma a minimizar a acumulação de sujidade e a 

condensação, bem como a queda de partículas 17 74 6 26 
32 Produtos alimentares armazenados em local próprio e em prateleiras 

de material imputrescível 4 17 19 83  
33 Sistema de protecção contra insectos e roedores 11 48 12 52 
34 # Rede de frio – funcionamento, conservação e limpeza adequados 13 57 10 43 
35 # Acondicionamento adequado de produtos nos frigoríficos e 

congeladores, com separação dos alimentos crus dos cozinhados 8 35 15 65 
36 Equipamentos de frio suficientemente afastados de outras máquinas 

que produzam calor 23 100 0 0 
37 # Os produtos fornecidos estão dentro dos respectivos prazos de 

validade, sendo assegurada a rotatividade dos produtos 23 100 0 0 
38 # Produtos de higiene, limpeza e desinfecção arrumados em local próprio 15 65 8 35 

# item crítico. 
 

Dos itens com percentagens de conformidade reduzidas evidenciam-se os itens 27, 28 

e 35, considerados requisitos funcionais. Destes, o acondicionamento dos géneros 

alimentícios na rede de frio toma importância acrescida dado que se incluem as 

condições a que o gelo para consumo se encontrava. 61% foi a proporção do total dos 

itens conformes observados para o campo da “Conservação e Armazenagem de 

Alimentos e de Produtos”. 

 

3.1.4 INSTALAÇÕES SANITÁRIAS – UTENTES 

No que diz respeito às áreas destinadas aos clientes, para além da sala de refeições 

existem as instalações sanitárias (cujos requisitos estão distinguidos na Tabela 3.4) 

que nem sempre se encontram nas condições desejáveis. 
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Tabela 3. 4: Itens das “Instalações Sanitárias - Utentes” (n=23 amostras) 

Em conformidade? 
Sim Não 

Item n % n % 
39 Bem conservadas, limpas e arrumadas 14 61 9 39 
40 Paredes, pavimentos e tectos revestidos de material resistente, 

impermeável e de fácil limpeza 20 87 3 13 
41 Ventilação directa para o exterior ou dispositivos de ventilação artificial 

com contínua renovação de ar adequados à sua dimensão 16 70 7 30 
42 Com separação por sexos (se lotação não inferior a 16 lugares ou 

sempre que possível em estabelecimento de bebidas com área até 
100m2) 22 96 1 4 

43 Sem comunicação directa com a sala de refeições, zonas de serviço ou 
salas destinadas ao serviço de bebidas (ex. dotadas de antecâmara 
estanque) 20 87 3 13 

44 Lavatórios com água corrente, sabão líquido, toalhetes de papel/secador 
eléctrico e papel higiénico 23 100 0 0 

 

A proporção do total dos itens conformes observados, neste campo, é de 83%. No 

entanto, foi frequente encontrar instalações sanitárias em mau estado de higiene, 

como demonstram os 61% de conformidade do item_39 (requisito de funcionamento). 

O único item conforme em todos os estabelecimentos foi o item_44 referente aos 

meios individuais de lavagem e secagem de mãos adequados à disposição dos 

clientes. 

 

3.1.5 INSTALAÇÕES SANITÁRIAS – PESSOAL DE SERVIÇO 

Dado o nível de higiene que os manipuladores de alimentos devem apresentar, as 

instalações sanitárias a eles destinadas devem possuir os meios favoráveis ao 

emprego das regras de higiene individual, cujos requisitos constam da Tabela 3.5. 

 
Tabela 3. 5: Itens das “Instalações Sanitárias - Pessoal de Serviço” (n=23 amostras) 

Em conformidade? 
Sim Não 

Item n % n % 
45 # Instalações conservadas, limpas e arrumadas 11 48 12 52 
46 Paredes, pavimentos e tectos revestidos de material liso, resistente 

e impermeável, de fácil lavagem e desinfecção (lambril >1,5m) 15 65 8 35 
47 Retretes em cabinas separadas, com ventilação directa para o 

exterior ou dispositivos de ventilação artificial com contínua 
renovação de ar adequados à sua dimensão 15 65 8 35 

48 Sanitários sem comunicação directa com local de trabalho 8 35 15 65 
49 Lavatórios com água corrente com comando não manual, sabão 

líquido, toalhetes de papel/secador eléctrico, papel higiénico e 
escova de unhas 0 0 23 100 

50 Vestiários adequados, com armários individuais e bancos 3 13 20 87 

# item crítico. 

 
Apenas 48% das amostras foram colhidas em estabelecimentos que dispunham de 

instalações para o pessoal manipulador de alimentos nas condições referidas no 

item_45, chegando mesmo a ocorrer casos em que as instalações sanitárias 

simplesmente não existiam (5 dos 14 estabelecimentos não possui nenhuma 
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instalação sanitária para o pessoal). De realçar que nenhum estabelecimento reuniu a 

totalidade das condições do item_49 – Lavatórios com água corrente com comando 

não manual, sabão líquido, toalhetes de papel/secador eléctrico, papel higiénico e 

escova de unhas – único requisito de funcionamento neste campo. Todos estes itens 

influenciaram a proporção do total dos itens conformes observados, que neste campo 

não vai além dos 38%. 

 

3.1.6 PESSOAL MANIPULADOR/SERVIÇO 

Neste campo todos os itens são relativos às regras de higiene alimentar, higiene 

individual e saúde dos manipuladores de alimentos. A Tabela 3.6 apresenta as 

frequências obtidas neste campo. 

 
Tabela 3. 6: Itens do “Pessoal Manipulador/Serviço” (n=23 amostras) 

Em conformidade? 
Sim Não 

Item n % n % 
51 # Estado geral de higiene e limpeza, incluindo mãos e unhas é 

adequado 23 100 0 0 
52 Vestuário de trabalho adequado e limpo (farda ou bata ou avental; 

touca ou barrete) e calçado próprio 22 96 1 4 
53 O pessoal que manuseia alimentos é devidamente orientado e 

esclarecido, e dispõe de formação em matéria de higiene adequada 
à sua actividade profissional 23 100 0 0 

54 Existem registos da formação dos trabalhadores 23 100 0 0 
55 Estão organizadas as actividades de segurança, higiene e saúde 

no trabalho de forma a abranger todos os trabalhadores que 
prestam serviço 23 100 0 0 

56 São efectuados exames periódicos de vigilância de saúde aos 
trabalhadores 23 100 0 0 

57 Existem fichas de aptidão com os resultados dos exames de 
admissão, periódicos e ocasionais realizados aos trabalhadores 23 100 0 0 

# item crítico. 
 

Os valores são bastantes positivos em todos os itens. Os itens 51 e 52 foram os 

únicos possíveis de verificar in loco. Relativamente aos restantes itens, os 

manipuladores de alimentos foram inquiridos, não tendo sido possível confirmar as 

afirmações fornecidas com a constatação dos respectivos documentos. 

 

3.1.7 BOAS PRÁTICAS 

No campo “Boas Práticas” estão incluídas todas as regras de higiene e segurança 

alimentar, divididas em: “condições gerais”, “conservação e armazenagem de 

alimentos”, “auto controlo”, “cozinha/copa – preparação/confecção”, “cozinha/copa – 

lavagem e desinfecção”, “sala de refeições/distribuição” e “pessoal manipulador de 

alimentos”. De referir a existência de itens cuja avaliação foi inexequível tendo os 

mesmos sido classificados como “não aplicáveis” (por exemplo práticas inerentes à 
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restauração e o estabelecimento em causa ser de bebidas) e “não observados”. 

Também neste caso, a avaliação foi ajustada com base no número de observações 

possíveis. A Tabela 3.7 reúne as frequências obtidas no último campo da FD – VQA. 

 
Tabela 3. 7: Itens das “Boas Práticas” (n=23 amostras) 

Em conformidade? 
Sim Não 

Item n % n % 
CONDIÇÕES GERAIS     
58 Normas de higiene existentes e afixadas 23 100 0 0 
59 A concepção das instalações permite a marcha dos alimentos “sempre em 

frente” (sem retrocessos) 21 91 2 9 
60 
# 

As matérias-primas e ingredientes são de origem aprovada (ex. não são 
“produtos caseiros”, tais como frango ou ovos) e encontram-se em boas 
condições 22 96 1 4 

CONSERVAÇÃO E ARMAZENAGEM DE ALIMENTOS     
61 
# 

As matérias-primas e ingredientes encontram-se armazenados em 
condições adequadas que evitem a sua deterioração e os protejam de 
contaminações 3 13 20 87 

62 
# 

Verifica-se a separação física entre produtos alimentares e não alimentares 
19 83 4 17 

63 
# 

Embalagens com características que não permitam o seu consumo 
(opadas, enferrujadas, com prazo de validade ultrapassado) estão 
devidamente assinaladas e separadas dos restantes alimentos sãos 19 83 4 17 

64 
# 

Ausência, à temperatura ambiente (ainda que por reduzido período de 
tempo), de produtos alimentares que necessitem de conservação pelo frio 
(nomeadamente iogurtes) 22 96 1 4 

65 Existem, devidamente preenchidos, documentos de registo de temperaturas 
dos equipamentos frigoríficos 

(a) 
21 100 0 0 

66 Existem amostras (guardadas entre 0 e 3º C) devidamente identificadas 
(refeição; destino; de que dia) e mantidas por um período de 72 horas 

(a) 
11 61 7 39 

AUTO CONTROLO     
67 Existem e estão implementados procedimentos de Boas Práticas de 

Higiene e Boas Práticas de Fabrico 23 100 0 0 
68 Existem documentos comprovativos do controlo de insectos e de roedores 23 100 0 0 
69 Existe documento com registo dos resultados dos testes a óleos de fritura (a) 

14 100 0 0 
70 Existe programa de auto controlo baseado nos princípios de HACCP (a) 

17 94 1 6 

71 a. Estão identificados os perigos que devem ser evitados, eliminados ou 
reduzidos para níveis aceitáveis (a) 2 100 0 0 

 b. Estão identificados os pontos críticos de controlo na(s) fase(s) em que o 
controlo é essencial 2 100 0 0 

 c. Estão estabelecidos os limites críticos para os pontos críticos de controlo 
que separam a aceitabilidade da não aceitabilidade 2 100 0 0 

 d. Estão estabelecidos processos eficazes de vigilância nos pontos críticos 
de controlo 2 100 0 0 

 e. Estão estabelecidas medidas correctivas quando a vigilância indicar que 
um ponto crítico não se encontra sob controlo 2 100 0 0 

 f. Estão estabelecidos processos para verificar se o sistema HACCP 
funciona correctamente 2 100 0 0 

72 Estão elaborados documentos e registos adequados à dimensão do 
estabelecimento, a fim de demonstrar a eficácia do sistema HACCP (a) 2 100 0 0 

73 São realizadas colheitas periódicas de alimentos, com resultados 
conformes (a) 2 67 1 33 

74 Existe plano de limpeza com procedimentos escritos 23 100 0 0 
COZINHA/COPA – PREPARAÇÃO / CONFECÇÃO     
75 
# 

As refeições confeccionadas com alimentos facilmente perecíveis não são 
reaquecidas e servidas de novo 

(a) 
14 70 6 30 

76 Ausência na mesma bancada de produtos animais e produtos vegetais (a) 
19 95 1 5 
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Tabela 3. 7: Itens das “Boas Práticas” (n=23 amostras) (cont.) 

Em conformidade? 
Sim Não 

Item n % n % 
77 
#  

Ausência na mesma bancada de produtos crus e produtos confeccionados (a) 
20  100 0 0 

78 Ausência de alimentos colocados directamente sobre o pavimento 19 83 4 17 
79 O azeite encontra-se acondicionado em embalagens não reutilizáveis e que 

permitam identificar a sua origem 
(a) 
20 100 0 0 

80 Ausência de descongelação ao ar livre ou em água e com drenagem das 
escorrências 

(a) 
20 100 0 0 

81 Filtros de exaustores limpos e sem gordura visível 23 100 0 0 
82 Fritadeira com óleo de cor amarela clara (verificação com colher), sem 

cheiro a ranço e sem espuma 
(a) 
18 100 0 0 

83 
# 

Alimentos ácidos (avinagrados, pickles, caldas de tomate, sumos de fruta 
natural) não são preparados ou servidos em recipientes que contenham 
metais tóxicos (nomeadamente louça de barro vidrado) 23 100 0 0 

COZINHA/COPA – LAVAGEM E DESINFECÇÃO     
84 Ausência de varredura a seco (ex. verificar a ausência de pás e vassouras) 4 17 19 83 
85 Utilização de panos asseados para limpeza ou secagem de superfícies, de 

uso restrito (não utilizados para outros fins) e guardados em solução 
desinfectante. 2 9 21 91 

86 
# 

As temperaturas de lavagem e enxaguamento da louça são adequadas 
(respectivamente 60 e 80/90 ºC). 23 100 0 0 

87 A louça grossa lavada é guardada nas prateleiras de boca para baixo, 
estando conservada e limpa 

(a) 
14 70 6 30 

88 Ausência de copos e loiça partidos ou fendidos 23 100 0 0 
89 Existem procedimentos escritos de limpeza dos equipamentos 

(fiambreira/picadoras/tábuas de corte/outros) 23 100 0 0 
90 Os produtos utilizados para a limpeza e desinfecção apresentam fichas 

técnicas e de segurança 
(a) 
19 100 0 0 

SALA DE REFEIÇÕES / DISTRIBUIÇÃO     
91 
# 

A temperatura dos banhos-maria é superior a 65 ºC (e inferior a 90 ºC) 
(a) 5 100 0 0 

92 
# 

Alimentos perecíveis (ex. sobremesas com cremes, chantilly ou à base de 
ovos crus) estão devidamente protegidos e são mantidos refrigerados a 
temperaturas seguras 19 83 4 17 

PESSOAL MANIPULADOR DE ALIMENTOS     
93 Todos os manipuladores de alimentos lavam as mãos imediatamente antes 

de contactar directamente qualquer produto alimentar não embalado (ex. 
observar no local) 23 100 0 0 

94 
# 

Utilização de utensílios próprios (luvas descartáveis, pinças, ou similares) 
para minimizar o contacto directo das mãos com produtos alimentares não 
embalados (ex. observar no local) 23 100 0 0 

95 Nenhum manipulador de alimentos manuseia dinheiro, excepto os que não 
contactam produtos alimentares directamente com as mãos (ex. observar 
no local) 23 100 0 0 

96 
# 

Todos os manipuladores de alimentos lavam as mãos com água e sabão ou 
soluto detergente apropriado e secam-nas correctamente após a utilização 
das instalações sanitárias 23 100 0 0 

97 Ausência do uso de jóias ou outros adereços pessoais 0 0 23 100 
98 Cabelos curtos ou apanhados e totalmente protegidos por touca 21 91 2 9 
99 
# 

Ausência de feridas ou golpes desprotegidos nas mãos ou braços 
23 100 0 0 

100 Cumprida a interdição de fumar em locais em que se preparem produtos 
alimentares (ex. verificar a ausência de cinzeiros) 21 91 2 9 

# item crítico. 

(a) item classificado como “não aplicável” ou “não observado” em alguns estabelecimentos. 
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A proporção do total dos itens conformes observados neste campo foi de 76%, 

destacando-se os seguintes aspectos: 

� A totalidade dos estabelecimentos possui normas de higiene afixadas, 

procedimentos de Boas Práticas de Higiene e Boas Práticas de Fabrico, documentos 

comprovativos do controlo de insectos e de roedores, plano de limpeza com 

procedimentos escritos; 

� Relativamente ao “Pessoal manipulador de alimentos” as observações mostram 

que o pessoal manipulador, da totalidade dos estabelecimentos, cumpre os requisitos 

de higiene, sendo a única excepção o uso de jóias ou outros adereços pessoais. Muito 

embora os registos da FD – VQA indiquem a presença de conformidades, as 

observações feitas aquando da visita aos estabelecimentos induzem que nem sempre 

correspondem à realidade. Salienta-se o facto de duas amostras terem sido colhidas 

num estabelecimento em que se verificou o incumprimento da interdição de fumar em 

locais em que se preparem produtos alimentares. 

 

A Tabela 3.8 apresenta o resumo das proporções do total dos itens conformes 

observados e obtidas por campo da FD – VQA. 

 

Tabela 3. 8: Resumo das proporções do total dos itens conformes observados obtidas 
por campo da FD – VQA 

CAMPO 

PROPORÇÃO DO 

TOTAL DOS ITENS 

CONFORMES 

OBSERVADOS 

DESVIO PADRÃO % MÍNIMA % MÁXIMA 

CONDIÇÕES GERAIS DE INSTALAÇÃO 83 25,1 22 100 

COZINHA/COPA 66 27,9 0 100 

CONSERVAÇÃO E ARMAZENAGEM DE 

ALIMENTOS E DE PRODUTOS 
61 25,5 17 100 

INSTALAÇÕES SANITÁRIAS – UTENTES 83 15,1 61 100 

INSTALAÇÕES SANITÁRIAS – PESSOAL DE 

SERVIÇO 38 27,0 0 65 

PESSOAL MANIPULADOR/SERVIÇO 99 1,5 96 100 

BOAS PRÁTICAS 76 26,8 0 100 

 

No cômputo geral, apenas o campo INSTALAÇÕES SANITÁRIAS – PESSOAL DE SERVIÇO 

apresentou a proporção do total dos itens conformes observados inferior a 50%, tendo 

os restantes campos apresentado uma proporção do total dos itens conformes 

observados superior. 
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___________________________________________________ 3.2 RESULTADOS ANALÍTICOS  

 

Os resultados analíticos das amostras de gelo foram relativos a 23 amostras. De 

referir que 3 amostras foram rejeitadas devido a lapsos laboratoriais e tiveram que ser 

repetidas. Assim, das 23 amostras realizadas, 6 obtiveram resultados superiores aos 

valores paramétricos referidos no ponto 2.4.5 e constantes do Anexo 6, o que equivale 

a 26% das amostras de gelo com qualidade imprópria para consumo (IC95= 8 ; 44). 

 

A frequência das amostras impróprias pelos quatro parâmetros e em função dos 

parâmetros em incumprimento encontra-se na Tabela 3.9 e Tabela 3.10, 

respectivamente. 

 

Tabela 3. 9: Frequência das amostras impróprias por parâmetro [n (%)] (n=23) 

Parâmetro Frequência 
Bactérias coliformes 5 (21,7) 

Escherichia coli 1 (4,3) 
Enterococos 4 (17,4) 

Clostridium perfringens 2 (8,7) 
 

 

Tabela 3. 10: Frequência das amostras impróprias de acordo com os parâmetros em 
incumprimento (n=6) 

Parâmetros Frequência 
Bactérias coliformes 2 

Enterococos 1 
Bactérias coliformes e enterococos 1 

Bactérias coliformes, enterococos e Clostridium perfringens 1 
Bactérias coliformes, E. coli, enterococos e Clostridium perfringens 1 

 

Das amostras impróprias, os parâmetros que mais contribuíram para essa 

classificação foram as “Bactérias coliformes” e “Enterococos” com 83% e 67%, 

respectivamente. Apenas ocorreu a contaminação de 1 amostra por Escherichia coli, o 

que equivale a 17% das amostras impróprias. 

 

A presença de Escherichia coli e de enterococos é indicadora de potencial 

contaminação fecal, revelando más práticas de higiene do manipulador e manipulação 

incorrecta de gelo. A contagem de coliformes e de MC reflecte a higiene geral. Assim, 

e apesar dos parâmetros de quantificação de MC não fornecerem informação para a 

avaliação da qualidade microbiológica do gelo, uma vez que apenas contribuem na 
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criação de um historial da qualidade da água, são apresentados os respectivos 

resultados na Tabela 3.11. 

 

Tabela 3. 11: Frequência dos resultados analíticos em função da Quantificação de 
microrganismos cultiváveis a 37ºC e a 22ºC [n (%)] (n=23) 

Microrganismos cultiváveis 37ºC Microrganismos cultiváveis 22ºC Avaliação da 
qualidade 

microbiológica do 
gelo 

≤ a 300 
UFC/ml 

> a 300 
UFC/ml Total 

≤ a 300 
UFC/ml 

> a 300 
UFC/ml Total 

Própria 15  2  17 9 8 17 
Imprópria 2  4  6 1 5 6 
Total 17 (74) 6 (26) 23 10 (44) 13 (57) 23 

UFC – Unidades Formadoras de Colónias. 
 

Estes resultados revelam que os microrganismos cultiváveis a 37ºC, indicadores de 

contaminação de origem humana, apresentam valores satisfatórios, uma vez que 74% 

dos resultados são inferiores a 300 UFC/ml. No que respeita aos microrganismos de 

origem ambiental (MC a 22ºC), estes apresentam valores superiores a 300 UFC/ml em 

57% das amostras. 

 

 
 
______________________________________________________________ 3.3 ITENS CRÍTICOS 

 
Da aplicação da FD – VQA foi obtida a classificação dos estabelecimentos, em que 

100% dos estabelecimentos (14) foi classificado de “Não Aceitável” devido à presença 

de “itens críticos” que implicaram essa classificação. 

 
Os incumprimentos dos “itens críticos”, em função do número de amostras, foram os 

constantes na Tabela 3.12. 
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Tabela 3. 12: Frequência de incumprimentos dos “itens críticos” nas 23 amostras 

[n(%)] 

Campo Item crítico # Frequência 

Cozinha/Copa 
16 
20 
21 

2 (9) 
8 (14) 

35 (61) 

Conservação e armazenagem de 
alimentos e de produtos 

28 
34 
35 
38 

13 (57) 
10 (43) 
15 (65) 
8 (35) 

Instalações sanitárias do pessoal de 
serviço 

45 12 (52) 

Condições 
Gerais 60 1 (4) 

Conservação e 
armazenagem de 

alimentos 

61 
62 
63 
64 

20 (87) 
4 (17) 
4 (17) 
1 (4) 

Cozinha/Copa 75 6 (26) 

Boas Práticas 

Sala de 
Refeições 92 4 (17) 

 

Em que, cada item corresponde ao seguinte requisito: 

- Item_16: “Lava-loiça com sifão, com água corrente quente e fria”; 

- Item_20: “Sistema de protecção contra insectos e roedores”; 

- Item_21: “Lavatório de serviço com água quente e fria, sabão líquido, toalhetes 

de papel e torneira de comando não manual”; 

- Item_28: “Ventilação e temperatura adequadas na armazenagem dos alimentos”; 

- Item_34: “Rede de frio – funcionamento, conservação e limpeza adequados”; 

- Item_35: “Acondicionamento adequado de produtos nos frigoríficos e 

congeladores, com separação dos alimentos crus dos cozinhados”; 

- Item_38: “Produtos de higiene, limpeza e desinfecção arrumados em local 

próprio”; 

- Item_45: “Instalações sanitárias do pessoal de serviço conservadas, limpas e 

arrumadas”; 

- Item_60: “As matérias-primas e ingredientes são de origem aprovada e 

encontram-se em boas condições”; 

- Item_61: “As matérias-primas e ingredientes encontram-se armazenados em 

condições adequadas que evitem a sua deterioração e os protejam de 

contaminações”; 

- Item_62: “Verifica-se a separação física entre produtos alimentares e não 

alimentares”; 
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- Item_63: “Embalagens com características que não permitam o seu consumo 

estão devidamente assinaladas e separadas dos restantes alimentos 

sãos”; 

- Item_64: “Ausência, à temperatura ambiente, de produtos alimentares que 

necessitem de conservação pelo frio”; 

- Item_75: “As refeições confeccionadas com alimentos facilmente perecíveis não 

são reaquecidas e servidas de novo”; 

- Item_92: “Alimentos perecíveis estão devidamente protegidos e são mantidos 

refrigerados a temperaturas seguras”. 

 

De referir que o item_61 foi o item com maior frequência de incumprimentos nas 23 

amostras (87%), seguido dos itens 35, 21 e 28. De realçar, conforme mencionado 

anteriormente, que verificou-se, em metade dos estabelecimentos (equivalente a 52% 

das amostras), o incumprimento do item_45 relativo às “Instalações sanitárias do 

pessoal de serviço”. 

 

Como mostra a Tabela 3.13, do total de incumprimentos (122), a “Conservação e 

armazenagem de alimentos e de produtos” foi o campo com maior frequência de 

incumprimentos de “itens críticos”, seguida das “Boas práticas”. 

 

Tabela 3. 13: Frequência de incumprimentos dos “itens críticos” por campo em função 
do total de incumprimentos dos “itens críticos” [n (%)] 

Campo Frequência 

Cozinha/Copa 24 (19,7) 

Conservação e armazenagem de 
alimentos e de produtos 46 (37,7) 

Instalações sanitárias do pessoal de 
serviço 12 (9,8) 

Boas práticas 40 (32,8) 
Total 122 (100) 

 

 

De seguida, evidenciam-se as tabelas de contingência da “avaliação da qualidade 

microbiológica do gelo” das 23 amostras em função dos itens 21, 28, 35, 45 e 61. 
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Tabela 3. 14: Frequência dos resultados analíticos em função do Item_21: lavatório de 
serviço com água quente e fria, sabão líquido, toalhetes de papel e 
torneira de comando não manual [n (%)] (n=23) 

Lavatório de serviço com água quente e fria, sabão líquido, 
toalhetes de papel e torneira de comando não manual Avaliação da qualidade 

microbiológica do gelo 

Incumprimento Cumprimento Total 
Própria 9 8 17 (74) 

Imprópria 5 1 6 (26) 

Total 14 (61) 9 (39) 23 

 

Das 6 amostras com qualidade “imprópria”, 5 dizem respeito a amostras colhidas em 

estabelecimentos com incumprimento no item_21. De realçar os 61% de amostras que 

foram colhidas em estabelecimentos que não se verificava o cumprimento do item 

referido. 

 

Tabela 3. 15: Frequência dos resultados analíticos em função do Item_28: ventilação e 
temperatura adequadas na armazenagem dos alimentos [n (%)] (n=23) 

Ventilação e temperatura adequadas na 
armazenagem dos alimentos Avaliação da qualidade 

microbiológica do gelo 

Incumprimento Cumprimento Total 
Própria 10 7 17 (74) 

Imprópria 3 3 6 (26) 

Total 13 (57) 10 (43) 23 

 
O incumprimento do “Item_28” esteve presente em 57% das amostras e em metade 

das amostras “impróprias”. 

 
Tabela 3. 16: Frequência dos resultados analíticos em função do Item_35: 

acondicionamento adequado de produtos nos frigoríficos e 
congeladores, com separação dos alimentos crus dos cozinhados 
[n(%)] (n=23) 

Acondicionamento adequado de produtos nos 
frigoríficos e congeladores, com separação dos 

alimentos crus dos cozinhados 
Avaliação da qualidade 
microbiológica do gelo 

Incumprimento Cumprimento Total 

Própria 12 5 17 (74) 

Imprópria 3 3 6 (26) 

Total 15 (65) 8 (35) 23 
 
Mais uma vez, metade das amostras “impróprias” e, neste caso, 65% do total das 

amostras tiveram presente o incumprimento do item_35. Neste item são avaliados os 

critérios de armazenagem dos alimentos por famílias de alimentos, a separação de 

alimentos crus e cozinhados, a utilização de recipientes próprios e a cobertura total 

dos alimentos. Assim, incluem-se neste item as condições de armazenagem do gelo, 
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nomeadamente: o recipiente onde se encontra armazenado, onde é colocado antes de 

servir uma bebida e se se encontra totalmente protegido. 

 
Tabela 3. 17: Frequência dos resultados analíticos em função do Item_45: instalações 

sanitárias do pessoal de serviço conservadas, limpas e arrumadas 
[n(%)] (n=23) 

 

Instalações sanitárias do pessoal de serviço 
conservadas, limpas e arrumadas Avaliação da qualidade 

microbiológica do gelo 

Incumprimento Cumprimento Total 

Própria 8 9 17 (74) 

Imprópria 4 2 6 (26) 

Total 12 (52) 11 (48) 23 

 
Como referido anteriormente, dos 14 estabelecimentos metade não cumpria o 

item_45. Em 5 destes estabelecimentos, o incumprimento foi devido à inexistência das 

instalações em causa. 67% das amostras “impróprias” tiveram presente o 

incumprimento deste item. 

 
Tabela 3. 18: Frequência dos resultados analíticos em função do Item_61: matérias-    

-primas e ingredientes armazenados em condições adequadas que 
evitem a sua deterioração e os protejam de contaminações) [n (%)] 
(n=23) 

Matérias-primas e ingredientes encontram-se armazenados em 
condições adequadas que evitem a sua deterioração e os 

protejam de contaminações 
Avaliação da qualidade 
microbiológica do gelo 

Incumprimento Cumprimento Total 

Própria 16 1 17 (74) 

Imprópria 4 2 6 (26) 

Total 20 (87) 3 (13) 23 
 
O item_61 corresponde ao item com maior frequência de incumprimentos nos 14 

estabelecimentos e em 87% das amostras. De entre as amostras “impróprias”, o 

incumprimento foi detectado em 67% dos casos. Este item está directamente 

relacionado com o item_35, no entanto, o item_61 ao estar inserido no campo “Boas 

Práticas” obtém uma maior amplitude de aplicação, pelo que a frequência de 

incumprimentos foi mais significativa. 

 

De seguida, a Figura 3. 1 resume as proporções da avaliação da qualidade 

microbiológica do gelo em função dos incumprimentos dos “itens críticos” estudados. 
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Figura 3. 1: Resumo das proporções da avaliação da qualidade microbiológica do gelo 
em função dos incumprimentos dos “itens críticos” estudados 
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__________________________________________________ 3.4 TIPO DE ESTABELECIMENTO 
 

Todos os estabelecimentos incluíam a prestação do serviço de “bebidas” e 11 

acumulavam com a prestação do serviço de “restauração”. 

  
Tabela 3. 19: Avaliação da qualidade microbiológica do gelo em função do tipo de 

estabelecimento [n (%)] (n=23) 

Tipo de estabelecimento Avaliação da qualidade 
microbiológica do gelo 

Restauração e bebidas Bebidas Total 

Própria 16 1 17 (74) 

Imprópria 4 2 6 (26) 

Total 20 (87) 3 (13) 23 

 
Das 23 amostras, 87% foram realizadas em estabelecimentos de restauração e 

bebidas. Estes estabelecimentos obtiveram 20% das amostras impróprias, enquanto 

que nos de bebidas 67% foram impróprias. 

 

 

 

__________________________________________________________ 
3.5 MÉTODO DE 

PRODUÇÃO DE GELO  
 

Das 23 amostras de gelo analisadas, apenas 2 foram de gelo embalado: uma foi de 

gelo produzido no próprio estabelecimento (em sacos de congelação próprios para 
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obter cubos de gelo) e outra foi de gelo embalado comprado a uma empresa 

especializada no seu fabrico. Relativamente à primeira, a pessoa responsável do 

estabelecimento procedeu ao enchimento de sacos de congelação e à sua colocação 

na arca de conservação de congelados. Relativamente à segunda, o gelo encontrava- 

-se acondicionado na embalagem plástica transparente e com a devida identificação 

do produtor. 

 

Tabela 3. 20: Avaliação da qualidade microbiológica do gelo em função do método de 
produção de gelo [n (%)] (n=23) 

Método de produção de gelo Avaliação da qualidade 
microbiológica do gelo Máquina de gelo Sacos de congelação* 

Total 

Própria 15 2 17 (74) 

Imprópria 6 0 6 (26) 

Total 21 (91) 2 (9) 23 
* Sacos de congelação apropriados para cubos de gelo e gelo embalado comprado. 

 

91% das amostras de gelo, onde se inclui a totalidade das amostras “impróprias”, foi 

produzida em máquinas de fazer gelo. Todas as máquinas encontradas nos 

estabelecimentos foram consideradas de pequenas dimensões. Quando inquiridos os 

responsáveis pelos estabelecimentos, no que concerne ao funcionamento das 

máquinas, a totalidade das respostas foi que a máquina possuía entrada directa da 

água da rede pública de abastecimento e saída de águas residuais também directa 

para a canalização de saneamento. 

 

 

 
 
 
______________________________________________________ 

3.6 EQUIPAMENTO DE 

ARMAZENAGEM DO GELO 
 

Dado que a maioria do gelo foi obtido em máquinas para o efeito, também o 

reservatório da máquina correspondeu à maioria do equipamento onde o gelo se 

encontrava armazenado (70%). Das amostras com avaliação da qualidade 

“Imprópria”, 83% foram colhidas nos reservatórios das máquinas de fazer gelo. 
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Tabela 3. 21: Avaliação da qualidade microbiológica do gelo em função do 

equipamento de armazenagem do gelo [n (%)] (n=23) 

Equipamento de armazenagem do gelo Avaliação da qualidade 
microbiológica do gelo 

Reservatório da máquina de 
gelo 

Outros 
equipamentos* 

Total 

Própria 11 6 17 (74) 

Imprópria 5 1 6 (26) 

Total 16 (70) 7 (30) 23 

* Recipiente para gelo e arca de conservação de produtos congelados. 
 

De referir que a única amostra “imprópria”, cujo equipamento de armazenagem 

corresponde a “Outros equipamentos”, diz respeito a uma amostra que foi efectuada 

numa arca de conservação de produtos congelados. O gelo foi produzido numa 

máquina de fazer gelo e antes de ser colocado na referida arca foi sujeito a um 

processo de trituração noutro equipamento próprio para o efeito. O gelo amostrado 

encontrava-se em contacto directo com uma rede de plástico no fundo da arca e com 

as paredes interiores da mesma, portanto não existia qualquer recipiente para 

acondicionamento. De referir que esta amostra foi de gelo triturado e a única que 

obteve resultados analíticos superiores aos valores recomendados para os quatro 

parâmetros. Salienta-se o facto de ter sido efectuada uma amostra na máquina de 

fazer gelo, cujo resultado de avaliação da qualidade foi “Própria”. 

Todos os responsáveis pelos estabelecimentos foram inquiridos sobre qual o 

procedimento de limpeza e desinfecção da máquina de fazer gelo. A totalidade das 

respostas não indicou quando havia sido a última limpeza e/ou manutenção, uma vez 

que o procedimento de limpeza não fazia parte da rotina dos estabelecimentos, nem 

indicou a existência de um programa específico que incluísse um procedimento de 

limpeza e desinfecção, fazendo apenas referência ao procedimento de manutenção 

quando a máquina avariava. Uma das respostas foi mesmo no sentido de referir que a 

máquina só era sujeita a limpeza no início da época balnear (depois de uma 

temporada sem utilização) ou quando era alvo de alguma reparação. A inexistência de 

registos confirmou as respostas dos responsáveis. 

 

Outro aspecto verificado, presente em todas as máquinas de produzir gelo, foi a 

existência de manchas de bolor em algumas zonas das máquinas (cantos e cortinas 

de saída dos cubos de gelo). Dada esta perspectiva, as máquinas de fazer gelo voltam 

a adoptar um carácter inevitável na contaminação do gelo. 

 



Qualidade microbiológica do gelo para consumo em bebidas – Um estudo nos estabelecimentos das zonas balneares do Porto 

Ana Sousa Mendes  62 62 

Acresce o facto de ter sido comum encontrar as pás para retirar o gelo desprotegidas 

(colocadas por cima da máquina de fazer gelo ou por cima do balcão), ou colocadas 

directamente no gelo (no reservatório da máquina) chegando mesmo a estar 

literalmente “enterradas” no gelo. O mesmo se passou em relação às pinças para 

servir o gelo para os copos dos clientes, ou seja, estas encontravam-se colocadas 

directamente sobre o balcão ou sobre o gelo existente nos recipientes próprios no 

balcão de serviço. Raros foram os recipientes para o gelo (tipo balde) que se 

encontravam tapados e que não possuíam água derretida no fundo. 

 
 
 

 

______________________________________________________________ 
3.7 LOCAL DO PONTO 

DE COLHEITA 
 

A maioria das máquinas de fazer gelo encontravam-se localizadas em balcões de 

serviço no interior dos estabelecimentos e cozinhas, tendo sido efectuadas 65% das 

colheitas nestes locais. 

 

Tabela 3. 22: Avaliação da qualidade microbiológica do gelo em função da localização 
do ponto de colheita [n (%)] (n=23) 

Local do ponto de colheita Avaliação da qualidade 
microbiológica do gelo 

Balcão de serviço no interior do 
estabelecimento ou cozinha 

Armazém ou balcão 
da esplanada 

Total 

Própria 10 7 17 (74) 

Imprópria 5 1 6 (26) 

Total 15 (65) 8 (35) 23 
 
Das amostras impróprias, 83% foram colhidas no “balcão de serviço no interior do 

estabelecimento ou cozinha”, e destas apenas uma amostra foi colhida na cozinha. No 

que concerne ao “armazém ou balcão da esplanada” salienta-se o facto de a única 

amostra “Imprópria” ter sido colhida no balcão de esplanada de um estabelecimento e 

corresponder à mesma amostra referida no ponto anterior (3.6). 

 

As seis amostras impróprias foram colhidas em estabelecimentos diferentes. E das 

respectivas FD - VQA, foi retirada a informação, relativa às condições higio-sanitárias 

do local do ponto de colheita. Esta revelou a conspurcação dos espaços, 

equipamentos e o incumprimento de “itens críticos”. 
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__________________________________________________ 

3.8 VALOR DO DESINFECTANTE 

NA ÁGUA DA REDE PÚBLICA 

 

Para todas as amostras de gelo produzidas nos estabelecimentos a origem da água foi 

da rede pública de abastecimento. Como uma das amostras analisadas foi de gelo 

embalado comprado o valor do desinfectante na água da rede pública dessa amostra 

é desconhecido, por conseguinte os dados apresentados dizem respeito a 22 

amostras de gelo. O desinfectante que a água da rede pública de abastecimento 

apresenta é uma garantia para a manutenção das características da água em toda a 

rede de abastecimento. No entanto, todas as análises in loco, para obter o valor do 

cloro livre, indicaram valores muito abaixo do valor mínimo recomendado (0,2 mg 

Cl2/L) no Decreto-Lei n.º 306/2007, de 27 de Agosto. 

 

Tabela 3. 23: Avaliação da qualidade microbiológica do gelo em função do valor do 
desinfectante na água da rede pública [n (%)] (n=22) 

Valor do Desinfectante na Água da Rede Pública Avaliação da qualidade 
microbiológica do gelo = 0 mg Cl2/L >0 e <0,2 mg Cl2/L Total 

Própria 3 13 16 (73) 

Imprópria 1 (25) 5 (27) 6 (27) 

Total 4 (18) 18 (82) 22 
 
A maioria dos resultados (82%) obteve valores superiores a zero, no entanto, foram 

estas amostras que obtiveram 83% de resultados com qualidade “imprópria”. Apenas 

uma amostra “imprópria” obteve o valor zero na determinação do cloro livre. 

 

 

Neste estudo há a referir o seguinte: 

� Dos testes citados no ponto 2.4.7.1 não foram verificadas associações 

estatisticamente significativas entre a variável “avaliação da qualidade microbiológica 

do gelo” e qualquer outra variável; 

 

� Dos resultados obtidos, nos testes mencionados no ponto 2.4.7.2, não foi possível 

estabelecer uma correlação linear entre a variável “ÍndiceItensCríticos” (somatório da 

frequência absoluta de incumprimentos dos itens críticos com frequências superiores a 

50% e influenciadores da qualidade microbiológica do gelo) e o valor obtido do “cloro 

livre” da água da rede pública com o resultado laboratorial de cada um dos parâmetros 

microbiológicos; 
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� Conforme mencionado no ponto 2.4.7.3 da metodologia, tendo sido a “avaliação da 

qualidade microbiológica do gelo” a variável dependente e com a introdução no 

modelo das variáveis descritas no mesmo ponto, das interacções testadas, não 

resultou nenhuma considerada estatisticamente significativa. 
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______________________________________________________________________ 4 DISCUSSÃO 
 

 

Dado o enquadramento deste estudo, e relativamente aos objectivos propostos: 

- Foi avaliada a qualidade microbiológica do gelo para consumo, usado para arrefecer 

bebidas, nos estabelecimentos de restauração e/ou bebidas das zonas balneares do 

concelho do Porto, considerando que foram analisadas todas as amostras previstas; 

- Foram avaliados os potenciais riscos para a saúde associados ao consumo de 

bebidas com gelo (decorrentes do ponto anterior), uma vez que foram analisados os 

boletins analíticos, vistoriados todos os estabelecimentos abrangidos pelo estudo e 

detectadas as não conformidades. 

 

 

 

________________________________________________________ 
4.1 DISCUSSÃO DOS 

MATERIAIS E MÉTODOS 
 

Considerando as limitações do estudo, ou seja, a reduzida dimensão amostral não 

aleatória e de conveniência (fruto das verbas disponíveis pelo serviço da ACSP para 

emolumentos das respectivas análises e da agilidade profissional e geográfica da 

investigadora) e a restrição temporal para a execução das amostras, os resultados não 

se mostraram tão expressivos como se esperaria. 

 

A perspectiva tida na abordagem da segurança alimentar nos estabelecimentos de 

restauração e bebidas baseia-se somente na verificação do cumprimento de requisitos 

legais, uma vez que nenhum estabelecimento possui, na íntegra, a implementação do 

sistema HACCP. Através da aplicação da FD – VQA, elaborada pelo DSP do Norte, foi 

minimizado o erro de diversas interpretações face à lista de verificação por diferentes 

colaboradores no estudo, uma vez que todas as visitas foram efectuadas pela autora. 

No entanto, a FD – VQA, apresenta também limitações, a saber: 

- No preenchimento do campo “Boas Práticas” nem sempre é possível verificar, no 

momento da vistoria, quais os procedimentos no funcionamento do serviço, porque 

determinadas operações decorrem noutro período de tempo, e quando inquiridos os 

manipuladores de alimentos acerca dos procedimentos a ter, as respostas podem ser 

desviadas daquilo que acontece na realidade; 

- Nos itens relativos ao “Pessoal Manipulador de Alimentos”, também não é possível 

verificar o cumprimento ou não de todos os itens. Quando inquiridos, os 
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manipuladores de alimentos demonstraram conhecimentos teóricos na área de higiene 

alimentar, o que nem sempre corresponde às atitudes comportamentais que adoptam 

no seu desempenho profissional diário, como frequentemente é constatado pela 

experiencia profissional da autora. A verificação dos documentos associados aos 

manipuladores de alimentos poderá ter correspondido a uma falta de informação, pelo 

que um trabalho de futuro deverá entrar em linha de conta com a consulta deste tipo 

de documentos. 

 

Relativamente aos parâmetros analisados na avaliação da qualidade microbiológica do 

gelo (Bactérias coliformes, Escherichia coli, Enterococos, Clostridium perfringens, MC 

a 37ºC e a 22ºC), apesar destes possuírem enquadramento legal na qualidade da 

água para consumo humano (Decreto-Lei n.º 306/2007, de 27 de Agosto) e serem os 

correntes no “Programa de Vigilância da Qualidade da Água para Consumo Humano 

da ACSP 2007”, a sua aplicação não é linear. Face à origem do gelo, que é a água 

para consumo, julgou-se pertinente a utilização destes parâmetros, uma vez que 

estava a ser analisada a manutenção das características dessa mesma água. No 

entanto, a pesquisa de Pseudomonas e Staphylococcus seria mais um determinante 

da qualidade higio-sanitária do gelo, como indicadores de contaminação devida a más 

práticas de higiene durante a manipulação do gelo, uma vez que o habitat destes 

géneros é o intestino e a pele de seres humanos, e, o tracto respiratório superior e as 

mãos do Homem, respectivamente (Serrano e Sousa, 2008). Neste estudo, não foi 

possível englobar estes parâmetros devido ao valor orçamental atingido com os 

parâmetros definidos e devido ao facto de não se encontrarem abrangidos pelo 

“Programa de Vigilância da Qualidade da Água para Consumo Humano da ACSP 

2007”, pelo que seria promissor investigar a relevância destes parâmetros noutro 

estudo. 

 

A controvérsia explanada na parte 1.4 da introdução deste trabalho é fruto do vazio 

legal para a avaliação da qualidade microbiológica do gelo para consumo. A actual 

legislação nacional relativa à qualidade da água destinada ao consumo humano 

(Decreto-Lei n.º 306/2007, de 27 de Agosto) não contempla os respectivos parâmetros 

para o gelo. Apenas o Decreto-Lei n.º 236/98, de 1 de Agosto (revogado pelo Decreto- 

-Lei n.º 243/2001, de 5 de Setembro e este revogado pela legislação em vigor) 

especificava tais critérios, porque considerava a água utilizada para a produção do 

gelo como água de abastecimento para consumo humano. 
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Diversos autores possuem diferentes opiniões relativamente aos parâmetros a 

analisar. Uns são apologistas de que o gelo deve possuir a mesma qualidade que a 

água para consumo, uma vez que se trata de um produto alimentar que vai ser 

ingerido. Outros autores opinam que, como a água sofre um processamento até ser 

obtido gelo, os parâmetros não devem ser tão exigentes quanto os primeiros. Wilson 

et al., (1997) chega mesmo a considerar não ser necessário efectuar análises 

microbiológicas enquanto não existirem orientações nesse sentido. Apenas existe o 

consenso de que, na fase inicial da produção do gelo, a água de origem deve possuir 

boa qualidade microbiológica para consumo. Assim, seria importante a discussão, a 

nível nacional, acerca de quais os parâmetros a analisar na avaliação da qualidade 

microbiológica do gelo para consumo. 

 

Do ponto de vista da análise estatística de dados, o tratamento estatístico fica limitado 

e as associações são inconclusivas, contudo as frequências relativas apontam para a 

má qualidade microbiológica do gelo para consumo em bebidas. 

 

 

 

________________________________________________________________ 
4.2 DISCUSSÃO DOS 

RESULTADOS 
 

Como referido anteriormente, não foi possível extrair conclusões estatisticamente 

significativas dos resultados, por isso são apresentadas considerações para os 

mesmos sob o ponto de vista técnico. 

4.2.1 CARACTERIZAÇÃO DOS ESTABELECIMENTOS 

4.2.1.1 CONDIÇÕES GERAIS DE INSTALAÇÃO 
Apesar da proporção do total dos itens conformes observados ter sido de 83%, a 

frequência obtida para o item_9 – Conservação, limpeza e arrumação adequadas de 

todos os compartimentos (incluindo sala de refeições) – revela uma situação 

inadequada, uma vez que a não conformidade deste item ocorreu em pelo menos um 

compartimento dos estabelecimentos. Os itens que obtiveram o cumprimento integral 

são referentes a requisitos básicos dado que a rede pública de abastecimento de água 

existe em toda a cidade do Porto e dado que a rede pública de saneamento foi alvo de 

intervenção nas zonas balneares. 

4.2.1.2 COZINHA/COPA 
Tendo em conta que apenas dois estabelecimentos possuem licença de utilização 

recente (posterior à legislação de 1999) as baixas frequências obtidas na existência de 



Qualidade microbiológica do gelo para consumo em bebidas – Um estudo nos estabelecimentos das zonas balneares do Porto 

Ana Sousa Mendes  68 68 

lavatório para a lavagem adequada e frequente das mãos são justificadas pelo facto 

de que, aquando do licenciamento dos restantes estabelecimentos este requisito não 

era exigível e de serem poucos os que se adaptam à legislação em vigor, 

posteriormente ao licenciamento. O incumprimento do item_21 – Lavatório de serviço 

com água quente e fria, sabão líquido, toalhetes de papel e torneira de comando não 

manual – em 61% das amostras realizadas conduz ao distanciamento da observância 

das boas práticas em higiene alimentar. A lavagem de mãos do pessoal é um 

procedimento básico na manipulação de alimentos; estando o lavatório de serviço 

instalado na “cozinha/copa”, os manipuladores devem proceder à lavagem das mãos 

no início da actividade, sempre no intervalo das operações e sempre que necessário 

(Codex Alimentarius, 2003). Os restantes requisitos dizem respeito a funcionalidades 

que têm de ser mantidas em toda a actividade e que, com o decorrer da laboração, 

acabam por se degradar, condicionando a concretização das boas práticas de higiene 

alimentar. 

4.2.1.3 CONSERVAÇÃO E ARMAZENAGEM DE ALIMENTOS E DE PRODUTOS 
Neste campo, a proporção do total dos itens conformes observados (61%) foi afectada 

pelas baixas frequências obtidas em requisitos funcionais, como o acondicionamento 

dos géneros alimentícios aquando da conservação e armazenagem dos mesmos e a 

conservação, limpeza e arrumação das instalações de armazenagem, o que indica a 

necessidade destes requisitos serem melhorados neste tipo de instalações. A 

característica estrutural que obteve menor frequência diz respeito à ventilação e 

temperatura. Estes requisitos são de elevada importância na armazenagem dos 

alimentos, a fim de ser garantida a salubridade dos géneros alimentícios (Codex 

Alimentarius, 2003). Comummente e pela experiência profissional da autora, a 

temperatura nestes espaços é elevada, muitas vezes devido à presença excessiva de 

equipamentos de frio, que no seu funcionamento libertam calor, e à insuficiente 

ventilação existente no compartimento. Como, neste estudo, 50% das amostras 

“impróprias” ocorreram em estabelecimentos com incumprimento destes requisitos, a 

vigilância sanitária deste tipo de estabelecimentos não deve descurar o item_28. 

Relativamente ao item_35 – Acondicionamento adequado de produtos nos frigoríficos 

e congeladores, com separação dos alimentos crus dos cozinhados – o seu 

incumprimento diz respeito tão somente a regras de higiene alimentar que os 

manipuladores de alimentos devem colocar em prática (Codex Alimentarius, 2003). De 

acordo com Fonseca et al. (1994) e Gonçalves e Perdigão (1999) inconformidades 

semelhantes foram encontradas em estabelecimentos de restauração no Porto e 

Lisboa (Santos, 2006). 
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4.2.1.4 INSTALAÇÕES SANITÁRIAS – UTENTES 
Apesar da proporção do total dos itens conformes observados ser de 83%, a 

percentagem de conformidade na conservação, limpeza e arrumação (item_39) não 

acompanha aquele valor pelo facto de as instalações sanitárias não serem exclusivas 

dos clientes dos estabelecimentos, uma vez que também se destinam aos utilizadores 

das praias, e de nem sempre os responsáveis pelos estabelecimentos conseguirem 

manter estas instalações nas condições desejáveis. A relevância deste campo é 

notória pelo facto de se tratar de uma zona de acesso ao público onde o asseio nem 

sempre é existente, o que leva a induzir que o procedimento dos profissionais numa 

zona exclusiva de serviço também não será o mais adequado. 

4.2.1.5 INSTALAÇÕES SANITÁRIAS – PESSOAL DE SERVIÇO 
O facto de 5 estabelecimentos não possuírem instalações sanitárias para o pessoal 

pode dever-se a algumas instalações serem adaptadas de “apoio de praia” 

procedentes, tendo os manipuladores de alimentos que usufruir das instalações 

sanitárias à disposição dos veraneantes, muitas vezes existentes no exterior do 

estabelecimento. Nestas situações, encontra-se quebrada uma das regras essenciais 

para a segurança alimentar, de acordo com o Codex Alimentarius (2003), que se 

reporta à higiene individual dos manipuladores de alimentos. De realçar que nenhum 

estabelecimento reuniu a totalidade das condições do item_49, referente a um dos 

factores primordiais para a higiene individual dos manipuladores (Codex Alimentarius, 

2003). Como todos estes itens influenciaram a proporção do total dos itens conformes 

observados, que neste campo não foi além dos 38%, a carência de condições 

regulamentares é notória e a sua correcção premente. Também Cruz et al. (2001) 

reportaram, num estudo desenvolvido na Florida, que cerca de 20% dos 

estabelecimentos de restauração associados à ocorrência de surtos de TA não 

possuíam instalações sanitárias e meios de lavagem e secagem de mãos adequados. 

4.2.1.6 PESSOAL MANIPULADOR/SERVIÇO 
Apesar dos valores bastantes positivos em todos os itens, tal não significa que 

correspondam à realidade e que as regras de higiene sejam praticadas. A observação 

local e a experiência da autora induzem que as atitudes dos manipuladores de 

alimentos nem sempre são coerentes. A importância das atitudes reflecte-se em 

qualquer um destes itens porque estão directamente relacionados com a higiene 

alimentar, higiene individual e saúde dos manipuladores de alimentos, e 

conjuntamente traçam características essenciais na segurança alimentar (Codex 

Alimentarius, 2003). 
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4.2.1.7 BOAS PRÁTICAS 
O incumprimento do item_61 foi a situação mais frequente, observada aquando da 

realização das colheitas. Neste item estão incluídas as situações em que o próprio 

gelo se encontrava acondicionado incorrectamente e portanto, exposto a 

contaminação. Desde logo, trata-se de um indicador de boas práticas em higiene 

alimentar que, ao não serem levadas a cabo, colocam em aberto o perigo de 

contaminação dos alimentos. 

Neste campo sobressai o facto da totalidade dos estabelecimentos estar instruída para 

lidar com questões de “Auto Controlo”. Estes resultados derivam do incremento da 

prestação de serviços na área da segurança alimentar face à abordagem actual para 

esta matéria. Contudo, as actividades principais destes serviços centram-se em 

acções de autocontrolo que se definem básicas na segurança alimentar. Neste estudo, 

são perceptíveis este tipo de actividades, uma vez que a totalidade dos 

estabelecimentos possui normas de higiene afixadas, procedimentos de Boas Práticas 

de Higiene e Boas Práticas de Fabrico, documentos comprovativos do controlo de 

insectos e de roedores, e plano de limpeza com procedimentos escritos. No entanto, 

as más práticas de higiene alimentar demonstram que muito ainda há por fazer para 

concretizar um sistema de segurança alimentar. 

 

Os resultados obtidos relativamente ao pessoal manipulador retratam a dificuldade 

existente na avaliação real dos comportamentos dos indivíduos que manipulam 

alimentos. Este estudo não abrangeu a avaliação dos conhecimentos dos 

manipuladores sobre a higiene e segurança alimentar, pelo que seria relevante o 

estudo dos conhecimentos e da respectiva aplicação. 

 

Apesar de ser do conhecimento dos manipuladores de alimentos que os próprios não 

deveriam usar jóias ou outros adereços pessoais, a realidade é que, neste estudo, foi 

banal a constatação do uso deste tipo de objectos, onde o uso de aliança foi regra. 

 

Para além destas situações, as más práticas de higiene alimentar persistem como 

problema primordial nas contaminações cruzadas. Estas são consideradas por 

Medeiros et al. (2001) como um dos factores com maior contributo para a ocorrência 

de surtos de TA (Santos, 2006). As fases em que podem ocorrer contaminações 

cruzadas entre os géneros alimentícios são diversas, onde a manipulação de gelo não 

é excepção. Por conseguinte, a intervenção dos manipuladores de alimentos com 

boas práticas de higiene alimentar e a implementação do sistema de segurança 

alimentar HACCP revelam-se facetas primordiais. A formação específica dos 
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manipuladores de alimentos revela ser o elo entre todas as matérias, onde a 

consciência e responsabilidades de todos os intervenientes são fundamentais (Codex 

Alimentarius, 2003). 

 

De um modo geral, apenas o campo INSTALAÇÕES SANITÁRIAS – PESSOAL DE SERVIÇO 

apresentou a proporção do total dos itens conformes observados inferior a 50%, o que 

traduz as más condições que os manipuladores de alimentos dispõem para colocar em 

prática as regras de higiene pessoal. Os campos COZINHA/COPA e CONSERVAÇÃO E 

ARMAZENAGEM DE ALIMENTOS E DE PRODUTOS foram os campos que apresentaram 

uma proporção do total dos itens conformes observados intermédia, no entanto, dado 

o incumprimento de “itens críticos” (#), a necessidade de os corrigir e prevenir revela-  

-se premente. 

4.2.2 RESULTADOS ANALÍTICOS 

Apesar dos resultados obtidos na avaliação da qualidade microbiológica do gelo serem 

estatisticamente inconclusivos, os 26% das amostras com qualidade imprópria para 

consumo sugerem que a vigilância da qualidade microbiológica do gelo para consumo 

deveria ser considerada uma actividade imperiosa nos serviços de Saúde Pública para 

salvaguarda da população. Este resultado vai ao encontro dos 29,5% e 27,1% das 

amostras que não estão em conformidade com os critérios da água para consumo, no 

estudo da Autoridade de Segurança Alimentar da Irlanda (FSAI) em 2002 e em 2007, 

respectivamente. 

 

Relativamente a cada um dos parâmetros, não é possível comparar os resultados 

obtidos com outros estudos uma vez que estes apresentam as UFC na ordem das 

centenas e o limite de detecção do laboratório foi de 80 UFC/100ml. No entanto, a 

presença de E. coli neste estudo (4,3% das amostras) assemelha-se com o da FSAI 

em 2002 (5% das amostras) e em 2007 (2% das amostras). Já no estudo desenvolvido 

no Brasil por Falcão et al. (2002), os resultados obtidos de 60 amostras em 6 locais 

diferentes mostram que a E. coli e os coliformes estão presentes num valor médio 

igual ou superior a 2 NMP (Número Mais Provável)/100ml. Comparativamente com o 

estudo da Food and Environmental Hygiene Department of the Government of the Hong 

Kong Special Administrative Region (FEHD, 2005), em que 60% das amostras de gelo 

foram conformes no parâmetro coliformes, ou seja, o resultado foi de 0 UFC/100 ml, o 

presente estudo obteve resultados mais satisfatórios uma vez que a proporção em 

causa foi de 78,3%. Mais uma vez, o resultado das amostras impróprias no parâmetro 
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coliformes obtido neste estudo (21,7%) assemelha-se ao da FSAI em 2007, cujo 

resultado foi de 24,8%. 

 

A QMC corresponde à totalidade das bactérias presentes em 1 ml de água analisada 

com capacidade de produzir colónias. O resultado obtido, juntamente com outros 

parâmetros, faculta informações sobre a quantidade e tipo de matéria orgânica 

presente na água, permitindo criar um historial da qualidade da água e ter uma ideia 

da eficácia do tratamento administrado à água (Gollee et al., 1993). O resultado 

alcançado na QMC, de origem humana e/ou animal, indicia a origem da contaminação 

das amostras. Apesar da reduzida percentagem (MC a 37ºC: 26% das amostras com 

resultados > 300 UFC/ml), foi neste parâmetro que se verificaram 4 das 6 amostras 

impróprias. Os microrganismos de origem ambiental (MC a 22ºC: 57% das amostras 

com resultados > 300 UFC/ml) revelam a exposição à contaminação via área a que o 

gelo esteve sujeito no período que antecede ao de ser servido aos clientes. Nas várias 

colheitas efectuadas foi frequente assistir à exposição do gelo ao ar ambiente, 

bastando para isso encontrar-se acondicionado em recipientes sem tampa ou 

protecção. 

 

No que concerne a outros estudos, os resultados para estes parâmetros são da ordem 

das 103 UFC/ml, como no estudo de Nichols et al. (2000) que em 11% das amostras 

os MC a 37ºC foram superiores a 103 UFC/ml e no estudo de FEHD (2005) que 3% 

das amostras apresentaram resultados para os MC superiores a 103 UFC/ml. No 

entanto, na avaliação da qualidade microbiológica do gelo para consumo produzido 

em instalações industriais e em lojas a retalho (FEHD, 2005), as diferenças nos MC 

entre o gelo não embalado e o gelo embalado são estatisticamente significativas 

(χ2=9.28, df=1, p<0,05 e χ
2=5.44, df=1, p<0.05). Comparando com a investigação 

realizada em Hong Kong, onde apenas 6 entre 12 amostras obtidas de gelo produzido 

em fábricas tinham contagens de microrganismos aeróbios inferiores a 10 UFC/ml 

(Lateef et al., 2006) o estudo apresentou 4 amostras com valores inferiores a 10 

UFC/ml para os MC a 37ºC e 2 amostras com valores inferiores a 10 UFC/ml a 22ºC, 

em 23 amostras. 

 

Apesar de neste estudo, como já foi referido, não terem sido verificados resultados 

estatisticamente significativos entre a “avaliação da qualidade microbiológica do gelo” 

e qualquer outra variável, noutros estudos (Nichols et al., 2000; FSAI, 2002; FEHD, 

2005 e FSAI, 2007) a qualidade microbiológica do gelo foi dependente do tipo de uso, 

tipo de estabelecimento, tipo e local de produção, presença ou não de água derretida 
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no recipiente de armazenagem do gelo, tipo de armazenamento e do facto de o gelo 

ser embalado ou não. 

 

4.2.3 ITENS CRÍTICOS 

No que concerne à avaliação dos estabelecimentos, os resultados obtidos da 

aplicação da FD - VQA foram surpreendentes, uma vez que não se estava à espera 

que todos os estabelecimentos obtivessem a classificação de “Não aceitável” devido à 

ocorrência de incumprimentos em “itens críticos”. No entanto, também devido ao 

número reduzido de observações (incumprimentos) nos itens críticos mais frequentes, 

não foi estatisticamente possível relacionar estas variáveis com a “avaliação da 

qualidade microbiológica do gelo”. 

 
Nos itens críticos ressalva-se a característica de que todos eles dizem respeito a 

requisitos de funcionamento, ou seja, são questões que diariamente devem ser 

consideradas no exercício da actividade. No entanto, nestes itens estão incluídos 

aspectos que não seria esperado verificar em pleno século XXI, como a inexistência 

de lavatório exclusivo à lavagem de mãos destinado ao pessoal manipulador na 

cozinha/copa, inexistência de instalações sanitárias para o pessoal, e ocorrência de 

más práticas de higiene alimentar, como: 

- Acondicionamento inadequado de produtos nos frigoríficos e congeladores, e 

- Armazenamento de produtos em condições inadequadas que favorecem a sua 

deterioração e contaminação. 

 

Seria de esperar que às amostras com maior concentração de microrganismos 

correspondesse uma maior frequência de incumprimentos de “itens críticos”; contudo, 

tal não se verificou no teste de correlação com a variável criada “ÍndiceItensCríticos” e 

as variáveis discretas numéricas dos parâmetros bacteriológicos analisados. 

4.2.4 TIPO DE ESTABELECIMENTO 

Ao ser verificado que nos estabelecimentos de bebidas 67% das amostras de gelo são 

“impróprias” para consumo, pode-se atribuir esta situação ao facto de ser neste tipo de 

estabelecimento que existe maior produção de gelo e com ela maior descuido nas 

práticas de higiene alimentar aquando da produção e manipulação. 

 

Nichols et al. (2000) verificou que a presença de coliformes > 100 UFC/100 ml foi mais 

frequente em amostras em clubs (14%) do que em amostras doutros locais (9%) (χ2, 

p<0,05). O mesmo se passou para os enterococos com maior número de amostras em 
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cafés (25%) do que em outros locais (12%) (p<0,01). No estudo de FEHD (2005) foi 

constatada diferença estatisticamente significativa nas contagens de coliformes entre o 

gelo produzido em estabelecimentos de retalho e em indústrias (χ2=12.83, p<0,05). 

4.2.5 MÉTODO DE PRODUÇÃO DE GELO 

No que diz respeito ao método de produção de gelo e considerando que o gelo de 

100% das amostras “impróprias” foi produzido em máquinas próprias para o efeito, 

intui-se que a máquina de produzir gelo possa ser factor crucial na contaminação do 

gelo. O mesmo é indicado em estudos que referem a máquina de produzir gelo como 

fonte de contaminação (Laussucq et al., 1988; Burnett et al., 1994; Khan et al., 1994). 

 

Noutros estudos foi demonstrada correlação entre o método de produção de gelo e a 

qualidade microbiológica. No estudo de Nichols et al. (2000) foi notado que a produção 

de gelo em cuvetes continha significativamente mais coliformes (46%) e enterococos 

(21%) que o gelo produzido através de outros métodos: máquina de gelo ou sacos de 

gelo (37%, p<0.05, e 12%, p<0.01, respectivamente). Neste caso, os investigadores 

postularam que as cuvetes não estariam limpas ou as técnicas de manipulação teriam 

sido impróprias. 

 

4.2.6 EQUIPAMENTO DE ARMAZENAGEM DO GELO 

A máquina de produzir gelo assume novamente o potencial de fonte de contaminação, 

uma vez que das amostras com avaliação da qualidade “imprópria”, 83% foram 

colhidas nos reservatórios das máquinas de fazer gelo. Os restantes 17% equivalem à 

única amostra “imprópria”, cujo equipamento de armazenagem correspondeu a uma 

arca de conservação de produtos congelados. Ora, neste caso, passa a estar em 

causa a manipulação a que o gelo foi sujeito, onde se inclui o processo específico de 

trituração e o modo de acondicionamento do mesmo, que relembre-se o gelo 

encontrava-se em contacto com as paredes da arca de conservação de congelados. 

Nesta situação, como foi efectuada uma amostra na máquina de fazer gelo, cujo 

resultado de avaliação da qualidade foi “própria”, pode-se inferir a importância das 

boas práticas na manipulação dos alimentos, inclusive da higienização dos 

equipamentos. 

 

O estudo de Nichols et al. (2000) refere que o gelo retirado de frapet continha mais 

coliformes (42%) que o gelo amostrado de outras fontes (33%, p<0,01).  O tipo de 

armazenamento também teve um efeito significativo nos resultados microbiológicos do 
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estudo de FSAI (2002) relativamente à E. coli (χ2=3.9) e coliformes (χ2=9.79) (p<0,05). 

No estudo de 2007 da FSAI, as condições de armazenamento obtiveram uma relação 

estatisticamente significativa com a presença/ausência de coliformes (p<0,0001). 

 

Acresce referir que, como a totalidade das respostas não indicou a existência dum 

programa específico de limpeza e desinfecção da máquina de fazer gelo e como, no 

momento das colheitas, foi constatada a presença de biofilme em zonas de contacto 

com os cubos de gelo de todas as máquinas, estas voltam a adoptar um carácter 

imperioso na contaminação do gelo. Práticas incorrectas na manipulação do gelo 

foram comummente encontradas aquando da execução das amostras, pelo que se 

pode inferir que são um contributo directo para contaminação do gelo. 

Quando o gelo destinado para consumo permanece num recipiente exposto à 

contaminação do ar (incluindo tosse e espirros) e à contaminação pela manipulação é 

esperado que possua baixa qualidade microbiológica em relação ao gelo acabado de 

fazer, no entanto aquele deveria ser isento de patogénicos e de organismos 

indicadores de contaminação fecal (Wilson et al., 1997). 

 

4.2.7 LOCAL DO PONTO DE COLHEITA 

83% das amostras impróprias foram colhidas no “balcão de serviço no interior do 

estabelecimento ou cozinha”. Estes locais caracterizam-se por serem pontos de maior 

manipulação de alimentos e por, neste estudo, terem sido ilustrativos de conspurcação 

dos espaços, equipamentos e o incumprimento de “itens críticos”. 

 

4.2.8 VALOR DO DESINFECTANTE NA ÁGUA DA REDE PÚBLICA 

Tendo em conta que, para 22 amostras de gelo produzidas nos estabelecimentos a 

origem da água foi da rede pública de abastecimento, a qualidade dessa água (para 

produção do gelo) estaria garantida, e o valor do cloro livre previsto seria idêntico em 

todos os estabelecimentos, dentro do intervalo recomendado (entre 0,2 e 0,6 mg 

Cl2/ml). Na entanto, foi surpreendente que a totalidade dos valores de cloro livre 

encontrados (parâmetro referente ao desinfectante residual e indicador da qualidade 

microbiológica da água) tenham sido inferiores aos valores recomendados, chegando 

mesmo a ocorrer determinações iguais a zero (factos que não seriam de esperar). 

Neste seguimento, seria provável que, para as determinações nulas correspondessem 

amostras de gelo com avaliações da qualidade microbiológica impróprias e 

concentrações de microrganismos mais elevadas, o que também não se verificou. 
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Este facto leva a supor que a origem dos microrganismos não é a água mas sim as 

más práticas na manipulação. De referir que, face a este panorama a entidade gestora 

pelo sistema de abastecimento público foi alertada da ocorrência de tais valores, no 

sentido de ser garantida a qualidade do serviço prestado. 

 

Em 1953, Moore et al. desenvolveram uma técnica para clorar gelo picado 

previamente a ser dispensado. Através de um processo de cloragem, que consistia na 

adição ao gelo de uma solução desinfectante com cloro numa concentração de 2 ppm, 

mostrou que o gelo servido possuía valores sanitários razoáveis, e que não existia 

qualquer incompatibilidade no sabor de água fresca com gelo e bebidas com gelo 

feitas com gelo clorado. No entanto, este procedimento não é referenciado noutra 

bibliografia, provavelmente devido à falsa sensação de segurança que transmite. 

 

 

____________________________________________________ 4.3 OUTRAS CONSIDERAÇÕES 

 

Os variados estudos referem, para além da ocorrência de diversas não conformidades 

[como: instalações impróprias, deficiente qualidade da água de abastecimento, 

presença de sujidade e corpos estranhos, má higiene pessoal dos manipuladores 

(Moyer et al., 1993)] a ocorrência de más práticas na manipulação do gelo como 

circunstância fatal para interferir na qualidade microbiológica. Estas más práticas 

reflectem-se em situações como: 

- Enchimento repetitivo dos recipientes sem a operação de lavagem entre cada uma 

das utilizações, acumulação de água derretida durante horas, contaminação cruzada 

como resultado da manipulação imprópria do pessoal ou dos clientes em 

estabelecimentos de self-service (Nichols et al., 2000); 

- O manipulador não tapar o recipiente com o gelo depois de o retirar, os cabos dos 

utensílios de servir serem muito curtos e as mãos tocarem no gelo durante a operação 

de retirar (FEHD, 2005). 

 

Em todos os estudos é patente a falta de zelo profissional por parte dos responsáveis 

dos estabelecimentos e manipuladores de alimentos uma vez que a ocorrência de más 

práticas é situação suficiente para anular todos procedimentos de higiene tidos 

anteriormente. A constatação de Moore et al. (1953) (a contaminação do gelo ocorre 

aquando o acto de servir) deveria ser analisada e os procedimentos dos 

manipuladores de alimentos estudados para concluir se o factor em causa permanece 

prática comum, isto é, a negligência humana. 
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Assim, uma das formas para prevenir a contaminação do gelo durante o seu 

processamento passa pela utilização de um sistema que permita a análise de perigos 

e o controlo de pontos críticos, como o HACCP, nas máquinas de produzir gelo que, 

de acordo com Pawsey e Howard (2001), consiste em analisar cada uma das fases 

que compõem o processo de produção do gelo, conforme mostra a Figura 4.1. 

 

Figura 4. 1: Diagrama da aplicação do sistema HACCP a uma máquina de fazer gelo. 
 

 
Fonte: Adaptado de Pawsey e Howard, 2001. 

 

O sistema HACCP como instrumento de avaliação de riscos microbiológicos é uma 

ferramenta que permite fixar prioridades de intervenções e um meio para atingir a 
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melhoria de saúde pública (WHO, 2002a). Em complemento a este procedimento, 

vários autores elaboraram recomendações a ter em linha de conta aquando da 

produção do gelo, que se encontram reunidas no Anexo 8. 

 

Outra questão importante relaciona-se com as alterações que a congelação possa 

introduzir na água como matéria-prima na produção do gelo. É sabido que a 

congelação cessa as actividades dos microrganismos na deterioração dos alimentos e 

que pode preservar alguns microrganismos por longos períodos de tempo (FEHD, 

2005). Dado que a literatura sugere que muitos microrganismos patogénicos podem 

ficar danificados com a congelação (pelos efeitos físicos e químicos e possivelmente 

através de alterações genéticas induzidas), Archer (2004) é de opinião que deve ser 

levada a cabo uma pesquisa para determinar como prevenir que células danificadas 

se tornem infecciosas depois de recuperam a sua viabilidade. Assim, parece ser 

possível que a congelação possa ser usada para reduzir as populações de agentes 

patogénicos de origem alimentar preservando os alimentos. Porém, apesar da carga 

microbiana ter uma redução gradual com o tempo, o processo de congelação não 

consegue destruir os microrganismos na totalidade, e quando o gelo é descongelado 

os microrganismos que permanecem tendem a recuperar a sua viabilidade, sendo 

portanto capazes de sobreviver também nas bebidas (FEHD, 2005; Lateef et al., 

2006). Com pesquisa adicional, talvez os sistemas alimentares possam ser 

desenhados de modo aos microrganismos patogénicos, se presentes, não 

sobreviverem ao processo de congelação, ou se sobreviverem, serem em reduzido 

número. 

 

Quotidianamente é consumido gelo, pelo que a maioria da população confia no serviço 

prestado quando uma bebida vem acompanhada com gelo. Para sustentar essa 

confiança, seria pertinente a realização de estudos e a respectiva divulgação da 

informação. Para tal, deveria existir um reforço às entidades responsáveis e com 

competência nesta matéria para actuarem a curto/médio prazo. A actuação das 

entidades passa por aplicar a legislação em vigor, nomeadamente o Código do 

Trabalho, uma vez que esta lei contempla, entre outros, a formação e a segurança, 

higiene e saúde no trabalho; assuntos estes contribuidores fortes e directos na 

segurança alimentar. 

 

No caso específico do concelho do Porto, propõe-se a criação de um programa anual 

de vigilância da qualidade microbiológica do gelo, abrangente a todo o concelho, de 

modo a caracterizar os estabelecimentos detentores de máquinas de produção de 
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gelo, detectar e prevenir situações de risco para a saúde pública e sensibilizar os 

manipuladores de alimentos para este assunto.  
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______________________________________________________________________ 5 CONCLUSÕES 
 

 

Neste estudo foi possível apurar que todos os estabelecimentos de restauração e 

bebidas das zonas balneares do concelho do Porto apresentam características que 

determinaram a classificação de “não aceitável” no âmbito da Ficha de Diagnóstico 

Vigilância da Qualidade Alimentar. O determinante desta situação foi o incumprimento 

de “itens críticos” relativos à inexistência de lavatório de serviço com água quente e 

fria, sabão líquido, toalhetes de papel e torneira de comando não manual; ventilação e 

temperatura inadequadas na armazenagem dos alimentos; acondicionamento 

inadequado de produtos nos frigoríficos e congeladores, sem separação dos alimentos 

crus dos cozinhados; inexistência de instalações sanitárias do pessoal de serviço 

conservadas, limpas e arrumadas; e, matérias-primas e ingredientes armazenados em 

condições inadequadas. 

 

A qualidade microbiológica do gelo para consumo deverá corresponder à qualidade 

microbiológica da água para consumo, acrescida de boas práticas de higiene para a 

produção, manipulação e armazenamento do gelo a fim de assegurar a manutenção 

da sua qualidade. Não se pode exigir que os parâmetros que determinam a qualidade 

microbiológica do gelo para consumo sejam mais exigentes que os da água para 

consumo. Todavia, o gelo é exposto a contaminações no seu processo de produção 

que a água para consumo não é, por isso faria sentido em estudos futuros a avaliação 

de parâmetros que actualmente não são pesquisados na vigilância da qualidade 

microbiológica da água para consumo e que se referem exclusivamente à 

contaminação humana como Pseudomonas e Staphylococcus. 

 

Uma vertente obrigatória na segurança alimentar prende-se com os manipuladores de 

alimentos. A necessidade de os sensibilizar, através da educação e formação 

integradas na actividade profissional de modo a promover as boas práticas de higiene 

é iminente. A formação, exigida legalmente para o desempenho desta função, deve 

ser específica e avaliada, por entidades competentes, a fim da mudança de 

comportamentos ser efectiva. Aos manipuladores de alimentos deve ser incutida a 

importância da limpeza regular e manutenção das máquinas de fazer gelo para que a 

responsabilidade seja total e concretizada. A fim de serem mantidas as características 

do gelo, este deve ser guardado em contentores bem isolados que sejam 

regularmente limpos e dispensado com utensílios limpos.  
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A vigilância da saúde dos manipuladores é outra vertente com carácter prioritário, uma 

vez que o estado de saúde dos indivíduos deve ser avaliado em diversas fases, ou 

seja, sempre que haja um episódio de doença, aquando da admissão à função e 

periodicamente no âmbito da medicina do trabalho. 

 

Embora não seja prática comum, a vigilância da qualidade microbiológica do gelo para 

consumo, mediante os resultados obtidos neste e noutros estudos, torna-se uma 

intervenção necessária dos Serviços de Saúde Pública dado o gelo ser um produto 

alimentar consumido ininterruptamente e em qualquer situação do quotidiano. Deste 

modo propõe-se, aos responsáveis dos estabelecimentos, a aplicação das seguintes 

medidas: 

� implementação do sistema HACCP nas máquinas de produzir gelo; 

� monitorização do valor do cloro livre na água da rede pública de abastecimento. 

 

Na temática da segurança alimentar e da saúde pública devem ser incrementados 

estudos que relacionem a qualidade microbiológica dos géneros alimentícios com a 

avaliação das condições globais dos estabelecimentos, do material e equipamentos 

que entram em contacto com os alimentos, sem esquecer a intervenção dos 

manipuladores de alimentos. 
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Anexo 1: Principais fontes de contaminação de alimentos e medidas preventivas para a ocorrência de surtos de TA por microrganismo 

Microrganismo Características 
Principal fonte de 
contaminação dos 

alimentos 
Medidas Preventivas 

Staphylococcus 
aureus 

Bactéria aeróbia-             
-anaeróbia facultativa, 
termossensível, 
produtora de 
enterotoxinas 

Homem* (bactéria presente 
nas fossas nasais, pele e 
feridas) 

- Higiene individual dos manipuladores de alimentos; 
- Manutenção dos alimentos susceptíveis <4ºC e 
>46ºC; 
- Higiene dos equipamentos. 

Salmonella 

Bactéria aeróbia-             
-anaeróbia facultativa 
produtora de uma 
enterotoxina e uma 
citotoxina 

Tracto intestinal do homem, 
de animais domésticos, de 
aves e insectos 

- Temperatura de confecção recomendada: 71ºC 
para carne de porco e 85ºC para aves; 
- Higiene individual dos manipuladores de alimentos. 

Clostridium 
perfringens 

Bactéria anaeróbia 
produtora de enterotoxina 

Solo, água, alimentos e 
tracto intestinal do homem e 
de animais 

- Interdição da confecção no dia anterior ou com 
muita antecedência se os meios de arrefecimento 
não permitirem uma descida de 60ºC para 10ºC, 
após confecção e em menos de 2 horas. 

Clostridium 
botulinum 

Bactéria anaeróbia estrita 
produtora de toxinas Solo e águas 

- Manutenção dos alimentos susceptíveis a 
temperaturas <3,3ºC e >50ºC; 
- Tratamento térmico adequado; 
- Controlo de temperatura de armazenamento. 

Bacillus cereus 
Bactéria aeróbia-             
-anaeróbia facultativa 
esporogénica 

Solo, poeiras e água 

- Alimentos confeccionados devem ser servidos 
quentes a temperatura >50ºC e arrefecimento rápido 
para os servidos frios; 
- Lavagem e desinfecção dos equipamentos e 
instalações. 

Shigella 
Bactéria aeróbia-             
-anaeróbia facultativa 
produtora de toxina 

Homem (eliminação pelas 
fezes) 
 

- Higiene individual dos manipuladores de alimentos; 
- Fervura a 100ºC; 
- Desinfecção de vegetais; 
- Meios contra insectos; 
- Respeito pelo circuito de sujos e limpos. 
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Anexo 1: Principais fontes de contaminação de alimentos e medidas preventivas para a ocorrência de surtos de TA por microrganismo (cont.) 

 

Yersinia 
enterocolitica 

Bactéria aeróbia-             
-anaeróbia facultativa 
produtora de enterotoxina 

Lagos, charcos e águas 
correntes 

- Utilização de água própria para consumo; 
- Higiene dos frigoríficos; 
- Interdição do uso de leite cru; 
- Carne de porco bem passada; 
- Interdição de consumo de alimentos crus de 
origem animal; 
- Respeito pelo circuito de sujos e limpos. 

Campylobacter 
jejuni 

Bactéria microaerófila 
produtora de enterotoxina Fezes de animais 

- Confecção adequada dos alimentos de origem 
animal; 
- Refrigeração adequada; 
- Cumprimento das normas de higiene que evitem 
contaminações cruzadas. 

Listeria 
monocytogenes 

Bactéria aeróbia-             
-anaeróbia facultativa 

Solo, água, fezes de animais 
e produtos vegetais 

- Lavagem e desinfecção dos equipamentos e 
instalações; 
- Desinfecção previa dos vegetais para consumo em 
cru; 
- Cozedura adequada dos alimentos. 

Vibrio 
parahaemolyticus 

Bactéria aeróbia-             
-anaeróbia facultativa, 
termossensível, 
produtora de enterotoxina 

Mar e seus produtos e águas 
contaminadas com fezes de 
indivíduos portadores 

- Higiene dos meios de transporte dos produtos do 
mar; 
- Controlo da temperatura das câmaras de 
conservação de pescado: 0 a 2ºC; 
- Separação física das zonas de preparação de 
pescado dos restantes alimentos. 

Escherichia coli 

Bactéria aeróbia-             
-anaeróbia facultativa, 
termossensível, 
produtora de toxinas e de 
enterotoxinas 

Tracto intestinal do homem e 
de animais 

- Higiene individual dos manipuladores de alimentos; 
- Confecção adequada dos alimentos de origem 
animal; 
- Utilização de água própria para consumo. 

 

* Normalmente os alimentos são contaminados, após a sua confecção, por um manipulador. 
Fonte: Adaptado de Araújo, 1997. 
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Anexo 2: Ficha de Diagnóstico - Vigilância da Qualidade Alimentar 
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Anexo 2: Ficha de Diagnóstico - Vigilância da Qualidade Alimentar (cont.) 

 

 

 



Qualidade microbiológica do gelo para consumo em bebidas – Um estudo nos estabelecimentos das zonas balneares do Porto 

Ana Sousa Mendes  92  92 

Anexo 2: Ficha de Diagnóstico - Vigilância da Qualidade Alimentar (cont.) 
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Anexo 2: Ficha de Diagnóstico - Vigilância da Qualidade Alimentar (cont.) 
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Anexo 2: Ficha de Diagnóstico - Vigilância da Qualidade Alimentar (cont.) 

 

 

 



Qualidade microbiológica do gelo para consumo em bebidas – Um estudo nos estabelecimentos das zonas balneares do Porto 

Ana Sousa Mendes  95  95 

Anexo 2: Ficha de Diagnóstico - Vigilância da Qualidade Alimentar (cont.) 
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Anexo 2: Ficha de Diagnóstico - Vigilância da Qualidade Alimentar (cont.) 
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Anexo 2: Ficha de Diagnóstico - Vigilância da Qualidade Alimentar (cont.) 
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Anexo 2: Ficha de Diagnóstico - Vigilância da Qualidade Alimentar (cont.) 
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Anexo 2: Ficha de Diagnóstico - Vigilância da Qualidade Alimentar (cont.) 

 

 

Fonte: Departamento de Saúde Pública, ARSN, IP, 2007. 
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Anexo 3: Materiais e procedimento de colheita das amostras de gelo para consumo 

 

� Material utilizado por colheita: 

- Dois frascos esterilizados de 1 L de capacidade para análise microbiológica, cedidos 

pelo INSA Porto; 

- Luvas esterilizadas; 

- Termoacumuladores e mala térmica para transporte das amostras; 

- “Ficha de Identificação da Amostra” (Anexo 5), cedida pelo INSA Porto. 

 

O procedimento propriamente dito é antecedido da preparação de todo o material para 

as colheitas, nomeadamente com a colocação dos frascos necessários na mala 

térmica e dos termoacumuladores de frio para assegurar o transporte das amostras a 

uma temperatura de refrigeração. 

 

� Procedimento em cada um dos pontos de colheita: 

- Um TSA (TSA_1) procedeu à preparação e identificação dos frascos para colheita; 

- O outro TSA (TSA_2) abriu o reservatório da máquina de gelo, ou retirou a tampa do 

recipiente que continha o gelo ou abriu a arca de conservação de congelados 

(consoante os casos), colocou uma luva esterilizada na mão direita e recebeu o frasco 

preparado para proceder à colheita na mão esquerda; 

- O TSA_1 segurou a tampa do frasco virada para baixo e próxima do ponto onde foi 

efectuada a colheita; 

- O TSA_2 procedeu à colheita propriamente dita, ou seja, retirou os cubos de gelo do 

local de armazenagem e colocou-os, um a um, directamente no interior do frasco 

esterilizado sem que as mãos e os cubos de gelo tocassem em qualquer outro ponto; 

As amostras colhidas foram de gelo no estado sólido com o menos possível de gelo 

derretido e representativas do local onde estava armazenado; 

- Enchido o frasco o TSA_1 colocou a tampa no frasco, procedeu ao seu fecho e 

colocou-o na mala isotérmica de transporte de amostras. De seguida, entregou o 

segundo frasco devidamente preparado ao TSA_2 para repetir o mesmo procedimento 

uma vez que foram precisos dois frascos de 1 L para obter o volume necessário para a 

análise laboratorial. O TSA_2 enquanto aguardava a recepção do segundo frasco 

manteve a mão direita na proximidade do ponto de colheita (interior do reservatório da 

máquina, junto ao recipiente que continha gelo ou no interior da arca de conservação 

de congelados); 
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- No caso do gelo embalado foi necessário que o TSA_2 colocasse o par de luvas 

esterilizadas em ambas as mãos, devido ao facto de ter de extrair o gelo dos sacos 

plásticos manualmente; Neste caso o TSA_1 segurou o frasco; 

- No fim de cada amostra foram rejeitadas as luvas calçadas e foi preenchida a “Ficha 

de Identificação da Amostra”. 

 

Fonte: Adaptado das instruções da Ficha de Identificação da Amostra (Anexo 5), sd. 
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Anexo 4: Materiais e procedimento para determinação do cloro livre na água da rede 
pública de abastecimento 

 

� Material utilizado por colheita: 

- Fotómetro para medição do desinfectante livre na água da rede pública (Fotómetro 

Lovibond® PCcheckit); 

- Reagente químico (DPD® no. 1); 

- “Ficha de Identificação da Amostra” (Anexo 5), cedida pelo laboratório; 

 

� Procedimento em cada um dos pontos de colheita: 

- Foi seleccionado o ponto de água mais próximo da máquina de produzir gelo 

(cozinha, copa ou balcão de atendimento); no caso de não existir máquina de fazer 

gelo foi seleccionado um ponto de água no balcão; 

- O TSA abriu a torneira e deixou correr a água durante dois minutos; 

- O fotómetro foi calibrado segundo as respectivas instruções; 

- O TSA recolheu a amostra de água para o frasco apropriado ao fotómetro, adicionou 

o reagente indicado para a medição de cloro livre e aguardou a dissolução total do 

produto; 

- De seguida, o TSA introduziu o frasco no aparelho, procedeu à leitura do valor e 

registou-o na respectiva “Ficha de Identificação de Amostra”. 

 

Fonte: Instruções específicas do fotómetro, sd. 
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Anexo 5: Ficha de Identificação da Amostra 

 

Fonte: INSA Porto, sd. 
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Anexo 6: Métodos analíticos, expressão dos resultados e valores paramétricos dos 
parâmetros em estudo 

  

Parâmetro Método analítico Expressão de resultados Valor paramétrico 

Bactérias coliformes QHME – PE02 UFC/100ml 0 

Escherichia coli QHME – PE02 UFC/100ml 0 

Enterococos ISO 7899-2 UFC/100ml 0 

Clostridium 
perfringens 

ISO CD 6461-2 UFC/100ml 0 

Quantificação de 
microrganismos 
cultiváveis a 37ºC 

ISO 6222 UFC/ml a) 

Quantificação de 
microrganismos 
cultiváveis a 22ºC 

ISO 6222 UFC/ml a) 

a) sem alteração anormal (reporta-se ao histórico da água). 

 

Fonte: INSA Porto, sd; Decreto-Lei n.º 306/2007, de 27 de Agosto e Programa de 

Vigilância da Qualidade da Água para Consumo Humano de 2007 da ACSP. 
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Anexo 7: Tabela com os resultados obtidos na aplicação da Ficha de Diagnóstico - 
Vigilância da Qualidade Alimentar 

 
Sim Não N.A. N.O. 

CONDIÇÕES GERAIS DE INSTALAÇÃO 
n % n % n % n % 

a. Pé-direito livre mínimo em locais de trabalho de 3,00 m 17 73,9 5 21,7 0 0 0 0 1 
b. Pé-direito livre mínimo de 2,70 m (se edifício adaptado) 1 4,3 0 0 0 0 0 0 
a. Água corrente potável da rede pública. 23 100 0 0 0 0 0 0 2 
b. Água corrente potável de captação privada com 
adequada protecção sanitária, com potabilidade 
demonstrada por análises, e reservatório com cloragem 
adequada. 0 0 0 0 0 0 0 0 

3 Rede interna de esgotos ligada a rede externa pública ou 
com tratamento adequado ao volume e natureza das 
águas residuais produzidas 23 100 0 0 0 0 0 0 

4 Zonas de serviço separadas das destinadas aos utentes, 
instaladas de forma a evitar a propagação de fumos e 
cheiros, e com conveniente isolamento 22 95,7 1 4,3 0 0 0 0 

5 Ventilação adequada e permanente nas zonas destinadas 
a utentes 20 87 3 13 0 0 0 0 

6 Existe iluminação de segurança alternativa nas vias e 
saídas de emergência que necessitem de iluminação 
artificial durante os períodos de trabalho 23 100 0 0 0 0 0 0 

7 Locais de trabalho com equipamento adequado para a 
extinção de incêndios, situado em locais acessíveis e 
devidamente assinalados e em perfeito estado de 
funcionamento 19 82,6 4 17,4 0 0 0 0 

8 Vias de passagem verticais (escadas interiores) dotadas 
de corrimão 2 8,7 1 4,3 20 87 0 0 

9 Conservação, limpeza e arrumação adequadas de todos 
os compartimentos (incluindo sala de refeições) 5 21,7 18 78,3 0 0 0 0 

COZINHA/COPA 
10 Delimitação de “zona suja” e “zona limpa” 16 69,6 7 30,4 0 0 0 0 
11 Pavimento antiderrapante, revestido de materiais 

resistentes, impermeáveis, não absorventes, não tóxicos e 
de fácil limpeza 11 47,8 12 52,2 0 0 0 0 

12 Paredes lisas, revestidas de materiais resistentes, 
impermeáveis, não absorventes, não tóxicos e de fácil 
limpeza 15 65,2 8 34,8 0 0 0 0 

13 Tectos construídos de forma a evitar a acumulação de 
sujidade e reduzir a condensação, o desenvolvimento de 
bolores e desprendimento de partículas 20 87 3 13 0 0 0 0 

14 Ralos de escoamento cobertos com grelhas e em bom 
estado 0 0 23 100 0 0 0 0 

15 Superfícies de trabalho lisas, impermeáveis e resistentes, 
de fácil lavagem e desinfecção 22 95,7 1 4,3 0 0 0 0 

16 Lava louças com sifão, com água corrente quente e fria 21 91,3 2 8,7 0 0 0 0 
17 Ventilação natural suficiente, ou ventilação artificial 

adequada à sua capacidade  14 60,9 9 39,1 0 0 0 0 
18 Sistema de extracção de fumos adequado, com ligação ao 

exterior 17 73,9 6 26,1 0 0 0 0 
19 Iluminação adequada, com protecção das lâmpadas 23 100 0 0 0 0 0 0 
20 Sistema de protecção contra insectos e roedores 15 65,2 8 34,8 0 0 0 0 
21 Lavatório de serviço com água quente e fria, sabão 

líquido, toalhetes de papel e torneira de comando não 
manual 9 39,1 14 60,9 0 0 0 0 

22 Recipientes para o lixo com pedal, tampa hermética e 
revestidos com sacos de plástico 15 65,2 8 34,8 0 0 0 0 

23 Equipamento e utensílios (tábuas de corte, máquina de 
fiambre, etc.) adequadamente instalados, conservados e 
limpos 7 30,4 16 69,6 0 0 0 0 

24 Existe monta-pratos (no caso da sala de refeições e a 
cozinha se situarem em pisos diferentes) 2 8,7 0 0,0 21 91,3 0 0 

25 Existe despensa do dia 21 91,3 2 8,7 0 0 0 0 
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Anexo 7: Tabela com os resultados obtidos na aplicação da Ficha de Diagnóstico - 
Vigilância da Qualidade Alimentar (cont.) 

Sim Não N.A. N.O.  
n % n % n % n % 

CONSERVAÇÃO E ARMAZENAGEM DE ALIMENTOS E DE PRODUTOS 
26 Pé direito não inferior a 2,20 m, desde que não haja 

permanência de trabalhadores 18 78,3 5 21,7 0 0 0 0 
27 Instalações de armazenagem conservadas, limpas e 

arrumadas 8 34,8 15 65,2 0 0 0 0 
28 Ventilação e temperatura adequadas na armazenagem 

de alimentos 10 43,5 13 56,5 0 0 0 0 
29 Pavimento revestido de materiais impermeáveis isentos 

de efeitos tóxicos considerada a sua utilização e de fácil 
limpeza 13 56,5 10 43,5 0 0 0 0 

30 Paredes lisas, revestidas de materiais impermeáveis e 
não tóxicos 19 82,6 4 17,4 0 0 0 0 

31 Tectos construídos de forma a minimizar a acumulação 
de sujidade e a condensação, bem como a queda de 
partículas 17 73,9 6 26,1 0 0 0 0 

32 Produtos alimentares armazenados em local próprio e 
em prateleiras de material imputrescível 4 17,4 19 82,6 0 0 0 0 

33 Sistema de protecção contra insectos e roedores 11 47,8 12 52,2 0 0 0 0 
34 Rede de frio – funcionamento, conservação e limpeza 

adequados 13 56,5 10 43,5 0 0 0 0 
35 Acondicionamento adequado de produtos nos frigoríficos 

e congeladores, com separação dos alimentos crus dos 
cozinhados 8 34,8 15 65,2 0 0 0 0 

36 Equipamentos de frio suficientemente afastados de 
outras máquinas que produzam calor 23 100 0 0 0 0 0 0 

37 Os produtos fornecidos estão dentro dos respectivos 
prazos de validade, sendo assegurada a rotatividade dos 
produtos 23 100 0 0 0 0 0 0 

38 Produtos de higiene, limpeza e desinfecção arrumados 
em local próprio 15 65,2 8 34,8 0 0 0 0 

INSTALAÇÕES SANITÁRIAS – UTENTES 
39 Bem conservadas, limpas e arrumadas 14 60,9 9 39,1 0 0 0 0 
40 Paredes, pavimentos e tectos revestidos de material 

resistente, impermeável e de fácil limpeza 20 87 3 13 0 0 0 0 
41 Ventilação directa para o exterior ou dispositivos de 

ventilação artificial com contínua renovação de ar 
adequados à sua dimensão 16 69,6 7 30,4 0 0 0 0 

42 Com separação por sexos (se lotação não inferior a 16 
lugares ou sempre que possível em estabelecimento de 
bebidas com área até 100m2) 22 95,7 1 4,3 0 0 0 0 

43 Sem comunicação directa com a sala de refeições, zonas 
de serviço ou salas destinadas ao serviço de bebidas (ex. 
dotadas de antecâmara estanque) 20 87 3 13 0 0 0 0 

44 Lavatórios com água corrente, sabão líquido, toalhetes 
de papel/secador eléctrico e papel higiénico 23 100 0 0 0 0 0 0 

INSTALAÇÕES SANITÁRIAS – PESSOAL DE SERVIÇO 
45 Instalações conservadas, limpas e arrumadas 11 47,8 12 52,2 0 0 0 0 
46 Paredes, pavimentos e tectos revestidos de material liso, 

resistente e impermeável, de fácil lavagem e desinfecção 
(lambril >1,5m) 15 65,2 8 34,8 0 0 0 0 

47 Retretes em cabinas separadas, com ventilação directa 
para o exterior ou dispositivos de ventilação artificial com 
contínua renovação de ar adequados à sua dimensão 15 65,2 8 34,8 0 0 0 0 

48 Sanitários sem comunicação directa com local de 
trabalho 8 34,8 15 65,2 0 0 0 0 

49 Lavatórios com água corrente com comando não manual, 
sabão líquido, toalhetes de papel/secador eléctrico, papel 
higiénico e escova de unhas 0 0 23 100 0 0 0 0 

50 Vestiários adequados, com armários individuais e bancos 3 13 20 87 0 0 0 0 
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Anexo 7: Tabela com os resultados obtidos na aplicação da Ficha de Diagnóstico - 
Vigilância da Qualidade Alimentar (cont.) 

Sim Não N.A. N.O.  
n % n % n % n % 

PESSOAL MANIPULADOR/SERVIÇO 
51 Estado geral de higiene e limpeza, incluindo mãos e 

unhas é adequado 23 100 0 0 0 0 0 0 
52 Vestuário de trabalho adequado e limpo (farda ou bata 

ou avental; touca ou barrete) e calçado próprio 22 95,7 1 4,3 0 0 0 0 
53 O pessoal que manuseia alimentos é devidamente 

orientado e esclarecido, e dispõe de formação em 
matéria de higiene adequada à sua actividade 
profissional 23 100 0 0 0 0 0 0 

54 Existem registos da formação dos trabalhadores 23 100 0 0 0 0 0 0 
55 Estão organizadas as actividades de segurança, higiene 

e saúde no trabalho de forma a abranger todos os 
trabalhadores que prestam serviço 23 100 0 0 0 0 0 0 

56 São efectuados exames periódicos de vigilância de 
saúde aos trabalhadores 23 100 0 0 0 0 0 0 

57 Existem fichas de aptidão com os resultados dos exames 
de admissão, periódicos e ocasionais realizados aos 
trabalhadores 23 100 0 0 0 0 0 0 

BOAS PRÁTICAS 
CONDIÇÕES GERAIS 
58 Normas de higiene existentes e afixadas 23 100 0 0 0 0 0 0 
59 A concepção das instalações permite a marcha dos 

alimentos “sempre em frente” (sem retrocessos) 21 91,3 2 8,7 0 0 0 0 
60 As matérias-primas e ingredientes são de origem 

aprovada (ex. não são “produtos caseiros”, tais como 
frango ou ovos) e encontram-se em boas condições 22 95,7 1 4,3 0 0 0 0 

CONSERVAÇÃO E ARMAZENAGEM DE ALIMENTOS 
61 As matérias-primas e ingredientes encontram-se 

armazenados em condições adequadas que evitem a sua 
deterioração e os protejam de contaminações 3 13 20 87 0 0 0 0 

62 Verifica-se a separação física entre produtos alimentares 
e não alimentares 19 82,6 4 17,4 0 0 0 0 

63 Embalagens com características que não permitam o seu 
consumo (opadas, enferrujadas, com prazo de validade 
ultrapassado) estão devidamente assinaladas e 
separadas dos restantes alimentos sãos 19 82,6 4 17,4 0 0 0 0 

64 Ausência, à temperatura ambiente (ainda que por 
reduzido período de tempo), de produtos alimentares que 
necessitem de conservação pelo frio (nomeadamente 
iogurtes) 22 95,7 1 4,3 0 0 0 0 

65 Existem, devidamente preenchidos, documentos de 
registo de temperaturas dos equipamentos frigoríficos 21 91,3 0 0 0 0 2 8,7 

66 Existem amostras (guardadas entre 0 e 3º C) 
devidamente identificadas (refeição; destino; de que dia) 
e mantidas por um período de 72 horas 11 47,8 7 30,4 3 13 2 8,7 

AUTO CONTROL 
67 Existem e estão implementados procedimentos de Boas 

Práticas de Higiene e Boas Práticas de Fabrico 23 100 0 0 0 0 0 0 
68 Existem documentos comprovativos do controlo de 

insectos e de roedores 23 100 0 0 0 0 0 0 
69 Existe documento com registo dos resultados dos testes 

a óleos de fritura 14 60,9 0 0 5 21,7 4 17,4 
70 Existe programa de auto controlo baseado nos princípios 

de HACCP 17 73,9 1 4,3 0 0 5 21,7 
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Anexo 7: Tabela com os resultados obtidos na aplicação da Ficha de Diagnóstico - 
Vigilância da Qualidade Alimentar (cont.) 

Sim Não N.A. N.O.  n % n % n % n % 

71 a. Estão identificados os perigos que devem ser evitados, 
eliminados ou reduzidos para níveis aceitáveis 2 8,7 0 0 0 0 21 91,3 

 b. Estão identificados os pontos críticos de controlo na(s) 
fase(s) em que o controlo é essencial 2 8,7 0 0 0 0 21 91,3 

 c. Estão estabelecidos os limites críticos para os pontos 
críticos de controlo que separam a aceitabilidade da não 
aceitabilidade 2 8,7 0 0 0 0 21 91,3 

 d. Estão estabelecidos processos eficazes de vigilância 
nos pontos críticos de controlo 2 8,7 0 0 0 0 21 91,3 

 e. Estão estabelecidas medidas correctivas quando a 
vigilância indicar que um ponto crítico não se encontra 
sob controlo 2 8,7 0 0 0 0 21 91,3 

 f. Estão estabelecidos processos para verificar se o 
sistema HACCP funciona correctamente 2 8,7 0 0 0 0 21 91,3 

72 Estão elaborados documentos e registos adequados à 
dimensão do estabelecimento, a fim de demonstrar a 
eficácia do sistema HACCP 2 8,7 0 0 0 0 21 91,3 

73 São realizadas colheitas periódicas de alimentos, com 
resultados conformes 2 8,7 1 4,3 3 13 17 73,9 

74 Existe plano de limpeza com procedimentos escritos 23 100 0 0 0 0 0 0 
COZINHA/COPA – PREPARAÇÃO / CONFECÇÃO 
75 As refeições confeccionadas com alimentos facilmente 

perecíveis não são reaquecidas e servidas de novo 14 60,9 6 26,1 3 13 0 0 
76 Ausência na mesma bancada de produtos animais e 

produtos vegetais 19 82,6 1 4,3 3 13 0 0 
77 Ausência na mesma bancada de produtos crus e 

produtos confeccionados 20 87 0 0 3 13 0 0 
78 Ausência de alimentos colocados directamente sobre o 

pavimento 19 82,6 4 17,4 0 0 0 0 
79 O azeite encontra-se acondicionado em embalagens não 

reutilizáveis e que permitam identificar a sua origem 20 87 0 0 3 13 0 0 
80 Ausência de descongelação ao ar livre ou em água e 

com drenagem das escorrências 20 87 0 0 3 13 0 0 
81 Filtros de exaustores limpos e sem gordura visível 23 100 0 0 0 0 0 0 
82 Fritadeira com óleo de cor amarela clara (verificação com 

colher), sem cheiro a ranço e sem espuma 18 78,3 0 0 5 21,7 0 0 
83 Alimentos ácidos (avinagrados, pickles, caldas de 

tomate, sumos de fruta natural) não são preparados ou 
servidos em recipientes que contenham metais tóxicos 
(nomeadamente louça de barro vidrado) 23 100 0 0 0 0 0 0 

COZINHA/COPA – LAVAGEM E DESINFECÇÃO 
84 Ausência de varredura a seco (ex. verificar a ausência de 

pás e vassouras) 4 17,4 19 82,6 0 0 0 0 
85 Utilização de panos asseados para limpeza ou secagem 

de superfícies, de uso restrito (não utilizados para outros 
fins) e guardados em solução desinfectante. 2 8,7 21 91,3 0 0 0 0 

86 As temperaturas de lavagem e enxaguamento da louça 
são adequadas (respectivamente 60 e 80/90 ºC). 23 100 0 0 0 0 0 0 

87 A louça grossa lavada é guardada nas prateleiras de 
boca para baixo, estando conservada e limpa 14 60,9 6 26,1 3 13 0 0 

88 Ausência de copos e loiça partidos ou fendidos 23 100 0 0 0 0 0 0 
89 Existem procedimentos escritos de limpeza dos 

equipamentos (fiambreira/picadoras/tábuas de 
corte/outros) 23 100 0 0 0 0 0 0 

90 Os produtos utilizados para a limpeza e desinfecção 
apresentam fichas técnicas e de segurança 19 82,6 0 0 0 0 4 17,4 

SALA DE REFEIÇÕES / DISTRIBUIÇÃO 
91 A temperatura dos banhos-maria é superior a 65 ºC (e 

inferior a 90 ºC) 5 21,7 0 0 18 78,3 0 0 
92 Alimentos perecíveis (ex. sobremesas com cremes, 

chantilly ou à base de ovos crus) estão devidamente 
protegidos e são mantidos refrigerados a temperaturas 
seguras 19 82,6 4 17,4 0 0 0 0 
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Anexo 7: Tabela com os resultados obtidos na aplicação da Ficha de Diagnóstico - 
Vigilância da Qualidade Alimentar (cont.) 

Sim Não N.A. N.O.  
n % n % n % n % 

PESSOAL MANIPULADOR DE ALIMENTOS 
93 Todos os manipuladores de alimentos lavam as mãos 

imediatamente antes de contactar directamente qualquer 
produto alimentar não embalado (ex. observar no local) 23 100 0 0 0 0 0 0 

94 Utilização de utensílios próprios (luvas descartáveis, 
pinças, ou similares) para minimizar o contacto directo 
das mãos com produtos alimentares não embalados (ex. 
observar no local) 23 100 0 0 0 0 0 0 

95 Nenhum manipulador de alimentos manuseia dinheiro, 
excepto os que não contactam produtos alimentares 
directamente com as mãos (ex. observar no local) 23 100 0 0 0 0 0 0 

96 Todos os manipuladores de alimentos lavam as mãos 
com água e sabão ou soluto detergente apropriado e 
secam-nas correctamente após a utilização das 
instalações sanitárias 23 100 0 0 0 0 0 0 

97 Ausência do uso de jóias ou outros adereços pessoais 0 0 23 100 0 0 0 0 
98 Cabelos curtos ou apanhados e totalmente protegidos por 

touca 21 91,3 2 8,7 0 0 0 0 
99 Ausência de feridas ou golpes desprotegidos nas mãos 

ou braços 23 100 0 0 0 0 0 0 
100 Cumprida a interdição de fumar em locais em que se 

preparem produtos alimentares (ex. verificar a ausência de cinzeiros) 21 91,3 2 8,7 0 0 0 0 
N.A. = Não Aplicável; N.O.= Não Observado. 
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Anexo 8: Recomendações para a produção de gelo para consumo. 
 

As recomendações (de vários autores) para a produção de gelo em máquinas próprias 

encontram-se de seguida enunciadas: 

 

� Aspectos relacionados com o funcionamento da máquina: 

1. A água destinada à produção do gelo para consumo deve ser proveniente de 

um sistema público de abastecimento de água para consumo que ofereça 

credibilidade; 

2. As máquinas devem ter ligação directa às redes públicas de abastecimento e 

de saneamento. É desejável a existência de uma válvula para evitar retorno de 

águas; 

3. O reservatório da água e o compartimento de armazenagem do gelo devem 

estar bem isolados; 

4. O dispensador da máquina de produzir gelo deve ser composto por materiais 

de fácil limpeza e estar instalado em boas condições para armazenamento e 

manutenção;  

5. As máquinas devem ter uma separação adequada na entrada e saída de ar no 

sistema de permuta de calor para permitir um arrefecimento eficiente. A 

localização da máquina deve permitir que exista uma boa circulação de ar. 

 

� Aspectos relacionados com a localização da máquina: 

6. A máquina deve estar localizada numa área afastada de potenciais fontes de 

contaminação. O acesso à máquina deve ser restrito; 

7. O compartimento onde se encontra instalada a máquina deve ter revestimentos 

regulamentares;  

8. Devem estar acessíveis lavatórios exclusivos para utilização dos funcionários 

antes de qualquer procedimento de manipulação. 

 

� Aspectos relacionados com a manipulação do gelo: 

9. Os manipuladores de gelo devem lavar as mãos frequentemente, não 

manipular o gelo directamente (usar luvas ou outro método aprovado para 

prevenir que toquem com as mãos no gelo) nem repor o gelo não usado no 

compartimento de armazenagem; 

10. O utensílio para remoção do gelo deve ser liso e impermeável e ser guardado 

num recipiente fechado e impermeável, em cima da máquina, se possível. Não 

devem ser usados utensílios quebráveis tais como copos de vidro; 
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11. O gelo deve estar armazenado no compartimento de armazenagem da 

máquina. A porta do compartimento de armazenagem do gelo deve estar 

sempre fechada, excepto quando se remove o gelo; 

12. O compartimento de armazenagem do gelo não deve ser usado para 

arrefecer/armazenar outros itens, por exemplo garrafas de bebidas, bebidas 

em lata ou embalagens; 

13. O gelo deve ser manipulado higienicamente aquando da sua transferência do 

compartimento de armazenagem na máquina para outros recipientes; 

14. Os recipientes de acondicionamento do gelo devem ser mantidos em 

condições de higiene e a água derretida deve ser retirada; 

15. Todo o pessoal manipulador deve ter formação básica em Higiene e 

Segurança Alimentar e formação específica; 

16. Deve ser implementado um sistema de gestão da segurança alimentar 

baseado nos princípios do HACCP. 

 
� Aspectos relacionados com a limpeza da máquina: 

17. Todas as partes móveis devem ser facilmente removíveis para limpeza, 

desinfecção e verificação de peças (mensalmente e sempre que necessário); 

18. O compartimento de armazenagem, respectiva tampa e os dispensadores 

devem ser limpos e desinfectados regularmente (diariamente e sempre que 

necessário). Os cubos de gelo que existam devem ser rejeitados; 

19. O utensílio para remoção do gelo deve ser limpo e desinfectado (diariamente e 

sempre que necessário); 

20. O exterior da máquina de gelo deve ser limpo, enxaguado e seco 

(semanalmente e sempre que necessário). 

 

� Aspectos relacionados com a manutenção da máquina: 

21. Devem ser registados todos os procedimentos; 

22. A máquina deve ser mantida de acordo com as instruções do fabricante. 

 

Fonte: Burnett et al., 1994; Wilson et al., 1997; FSAI, 2002; WIP, 2002; Sehulster e 

Chinn, 2003; Reimus et al., 2004; FEHD, 2005 e FSAI, 2007. 


