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Os problemas relacionados com a Segurança Alimentar adquiriram uma 

importância global nas últimas décadas, tendo-se verificado um aumento das 

doenças de origem alimentar. Como locais de ocorrência de um maior número de 

incidentes destacam-se os estabelecimentos de restauração colectiva, sendo a 

Vigilância Higio-sanitária efectuada nestas unidades, a melhor medida preventiva 

relativamente às Toxinfecções Alimentares Colectivas (TAC). 

O presente trabalho foi desenvolvido nas 86 Cantinas de Restauração 

Colectiva existentes no Concelho de Barcelos, no período compreendido entre 

Outubro de 2003 e Junho de 2004; e teve como propósito realizar o levantamento 

higio-sanitário destas instalações com o objectivo de prevenir situações que 

ponham em risco a Higiene e Qualidade dos Alimentos. 

Para avaliar as condições existentes nas cantinas, foi utilizada uma Grelha 

de Observação que permitiu determinar as condições técnico-sanitárias que estas 

apresentam e os procedimentos higiénicos adoptados pelos manipuladores 

enquanto preparam e confeccionam alimentos. A Vigilância às cantinas efectuou-

se com uma periodicidade semanal, sem aviso prévio. A metodologia aplicada 

constou das seguintes actividades: vistorias às condições higio-sanitárias com 

preenchimento da Grelha de Observação, colheita de amostras de alimentos para 

análise microbiológica, realização de zaragatoas nas louças ou talheres, nas 

superfícies que contactam os alimentos e nas mãos ou em mãos com luvas dos 

manipuladores, avaliação da qualidade dos óleos de fritura e análises 

microbiológicas e parasitológicas realizadas aos manipuladores. 

Os resultados analíticos obtidos nas amostras de alimentos e nas 

zaragatoas efectuadas foram apreciados de acordo com critérios microbiológicos 
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específicos estipulados pelo Instituto Nacional de Saúde Dr. Ricardo Jorge 

(INSA). 

Os resultados analíticos obtidos com a aplicação da Grelha de Observação 

revelaram que as cantinas possuem na sua generalidade características técnico-

sanitárias aceitáveis. Em relação à apreciação das análises realizadas aos 

alimentos, os resultados mostraram que predominaram características higiénicas 

aceitáveis. As refeições que possuíam características higiénicas não aceitáveis e 

más eram aquelas que exigiam excessiva manipulação após a sua confecção 

e/ou adicionados de hortícolas crus. Particularmente às saladas, metade das 

mesmas possuíam características não aceitáveis. Ainda que os resultados das 

análises microbiológicas efectuadas as louças ou talheres e às superfícies serem 

na sua maioria satisfatórios, deve-se salientar a ocorrência de um elevado 

número com estado higiénico não satisfatório e mau. No caso das análises 

realizadas as mãos ou mãos com luvas, é elevado o número de manipuladores 

com práticas higiénicas ou procedimentos incorrectos. No que concerne à 

avaliação da qualidade dos óleos de fritura, na sua globalidade possuíam boa 

qualidade. As análises microbiológicas realizadas aos manipuladores revelaram a 

existência de alguns indivíduos que são portadores sãos de microrganismos 

patogénicos e parasitas. 

Apesar da avaliação da Vigilância da Qualidade dos Alimentos nas 

Cantinas ser positiva, não podemos esquecer que existe um elevado risco de 

TAC, pelo qual se torna imprescindível, em termos de prevenção, a criação de 

infraestruturas adequadas para diminuir o risco de contaminações e a formação 

dos manipuladores de alimentos, de modo a que sejam seguidos procedimentos 

correctos na preparação de refeições. 
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A alimentação, função essencial a vida, pode trazer riscos para a saúde 

humana. Os alimentos podem ser veículo de transmissão, ao homem, de agentes 

infecciosos, agentes químicos e físicos. Sob o ponto de vista epidemiológico, a 

contaminação dos alimentos pode traduzir-se em TAC, epidemias comunitárias ou 

casos esporádicos (1). Milhões de pessoas em todo o mundo adoecem e muitas 

morrem em consequência da ingestão de alimentos insalubres (2). 

A Organização Mundial de Saúde (OMS) reconhece que a Segurança 

Alimentar é uma área de intervenção prioritária na Saúde Pública (2,3). Em 

Fevereiro de 2001, numa reunião promovida pela OMS com o propósito de definir 

estratégias a adoptar no âmbito da Segurança Alimentar, foram identificados os 

aspectos mais importantes a desenvolver: contaminação microbiológica e química 

dos alimentos, vigilância e controlo das TAC, novas tecnologias a serem utilizadas 

nas industrias alimentares, comunicação de risco e disponibilização de 

recursos (4,5). 

A evolução que os métodos de produção, processamento, distribuição e 

preparação de alimentos têm sofrido, representa um enorme desafio para a 

segurança alimentar (6). A complexidade da cadeia alimentar faz com que cada 

vez seja mais difícil traçar retrospectivamente o percurso de um alimento (6). A 

distribuição de alimentos faz-se cada vez mais à escala mundial, implicando que 

um risco que até algumas décadas era localizado, poderá alastrar-se rapidamente 

pelos diversos países do mundo (6). Um outro desafio igualmente importante e 

com graves implicações para a saúde pública é a resistência aos antibióticos que 
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alguns agentes patogénicos apresentam, consequência da utilização não 

criteriosa de antibióticos em saúde animal
(6)

. 

Por outro lado, os grupos populacionais mais vulneráveis têm vindo a 

aumentar, nomeadamente os idosos e os imunodeprimidos. A crescente 

institucionalização das crianças nas escolas e creches e dos idosos nos lares e 

hospitais, e a difusão da alimentação colectiva institucional e comercial, 

contribuem para que as situações de risco alimentar abranjam um número cada 

vez maior de indivíduos
 (2)

. 

Destes factos resulta inegavelmente que a segurança alimentar é um 

problema de saúde pública. Por outro lado, o nível de exigência das comunidades 

em termos de segurança alimentar é cada vez maior. As doenças transmitidas 

pelos alimentos não só afectam de maneira significativa a saúde e o bem-estar da 

população, mas também originam consequências económicas negativas para os 

indivíduos, as famílias, as comunidades, o comércio e o país. Estas doenças 

impõem um encargo adicional no sistema de saúde e reduzem notavelmente a 

produtividade económica
 (2)

. 

Desde 1980 que a região Europeia da OMS e a Food and Agriculture 

Organization of the United Nations (FAO) implementaram um programa de 

Vigilância e Controlo das Toxinfecções Alimentares na Europa
 (7)

. Portugal 

participa neste programa desde a segunda metade da década de 80
 (7)

. 

A vigilância das toxinfecções alimentares é essencial para: 

■ Estimar o impacto na saúde, económico e social das 

toxinfecções; 

■ Identificar prioridades e definir políticas de controlo das TAC; 
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■ Detectar, controlar e prevenir surtos de toxinfecções 

alimentares; 

■ Identificar a necessidade de proceder à avaliação do risco 

microbiológico; 

■ Identificar problemas emergentes na área da segurança 

alimentar; 

■ Avaliar a efectividade das estratégias de prevenção e controlo 

de TAC
 (5)

. 

Os sistemas de vigilância das toxinfecções alimentares podem englobar a 

vigilância epidemiológica e a vigilância laboratorial. Nos dois casos, é fundamental 

que existam recursos humanos disponíveis e com formação, e equipamento 

adequado
 (8)

. 

O controlo da qualidade dos alimentos deve encontrar-se integrado com 

redes de monitorização dos alimentos. A integração dos dados dará como 

resultado informação de vigilância sólida e permitirá estabelecer prioridades e 

intervenções de Saúde Pública adequadas. A colaboração intersectorial e 

interinstitucional é de vital importância
 (2

'
9/,0)

. 

No presente trabalho de investigação serão expostos os resultados do 

Programa que é desenvolvido pela Unidade Operativa de Saúde Pública de 

Barcelos (UOSPB) referente à Vigilância da Qualidade dos Alimentos realizado no 

período de Outubro de 2003 até Junho de 2004. 
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OBJECTIVOS 

Objectivos Gerais 

• Aplicar e desenvolver o Programa Vigilância da Qualidade dos Alimentos nas 

Cantinas de Restauração Colectiva do Concelho de Barcelos. 

• Prevenir situações que ponham em risco a higiene e qualidade dos alimentos 

nos estabelecimentos com confecção de refeições colectivas. 

Objectivos Específicos 

• Prevenir TAC, através da realização de diversas actividades que visam 

controlar a higiene e qualidade dos géneros alimentícios: 

■ Vistoria das condições higio-sanitárias com preenchimento da Grelha 

de Observação utilizada na avaliação das Cantinas das Escolas, 

Instituições Privadas de Solidariedade Social (IPSS), Casas de Saúde, 

Lares, Hospital e Clínica. 

■ Colheita de amostras de alimentos das diversas cantinas para Análise 

Microbiológica. 

■ Análise Microbiológica: 

* De Louças ou Talheres. 

* De Superfícies que contactam os alimentos. 

* De Mãos ou Mãos com luvas dos manipuladores de alimentos. 

■ Teste de Avaliação da Qualidade do Óleo de Fritura utilizado na 

confecção de alimentos. 

■ Análises Microbiológicas aos manipuladores de alimentos 

(Bacteriológico da Orofaringe, Bacteriológico e Parasitológico de 

Fezes). 
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No Concelho de Barcelos existem 86 Cantinas de Restauração Colectiva, 

das quais 43 pertencem a Jardins de Infância e Escolas, 2 pertencem a 

Politécnicos, 33 pertencem a IPSS, 2 pertencem a Casas de Saúde, 4 pertencem 

a Lares, 1 pertence ao Hospital e 1 a Clínica (Anexo 1). Estas Cantinas possuem 

um potencial de produção de aproximadamente 10100 refeições/dia. 

O trabalho foi realizado durante o período de 7 de Outubro de 2003 até ao 

dia 29 de Junho de 2004. 

Para avaliar as condições existentes nas cantinas, foi utilizada uma Grelha 

de Observação que permitiu determinar as condições técnico-sanitárias que estas 

apresentam e os procedimentos higiénicos adoptados pelos manipuladores de 

alimentos enquanto preparam e confeccionam alimentos. 

A Vigilância às Cantinas efectuou-se com uma periodicidade semanal, a 

qual consta de uma visita às unidades, sempre efectuadas pela Delegada de 

Saúde, pela Técnica de Saúde Ambiental e pela Estagiária de Nutrição. 

A Vigilância foi efectuada sem aviso prévio (11), e procedeu-se a uma 

avaliação não só das condições estruturais existentes ao nível das instalações, 

mas também dos procedimentos de manipulação. A Metodologia que foi aplicada 

na Vigilância às Cantinas, encontra-se dividida em 7 fases: 

1. Vistoria das condições hígio-sanitárias com preenchimento da Grelha de 

Observação utilizada na Avaliação das Cantinas. 

A Grelha de Observação utilizada na avaliação das Cantinas foi elaborada 

pelo Centro Regional de Saúde Pública do Norte (CRSPN) com base no Decreto-
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Lei N°425/99 de 21 de Outubro e na Directiva 93/43/CEE do Conselho de 14 de 

Junho de 1993, relativa à Higiene dos Géneros Alimentícios (esta Directiva será 

revogada a partir de Janeiro de 2006 pela Directiva 852/3/4/CEE do Conselho de 

Abril de 2004). 

Esta grelha consta de 4 pontos centrais (Anexo 2): 

■ Cozinha (Higiene das Instalações, Equipamentos e 

Utensílios). 

■ Instalações Sanitárias. 

■ Pessoal Manipulador. 

■ Conservação e armazenamento de Alimentos. 

Os critérios utilizados para avaliar as Cantinas (Tabela 1) basearam-se no 

cumprimento dos itens definidos na Grelha de Avaliação. 

CRITÉRIOS DE A VALIAÇÃO COTAÇÃO 
Muito Bom 
Bom 
Aceitável 
Não Aceitável 

> 90% 
75% até < 90% 
50% até < 75% 

< 50% 
Tabela 1: Critérios utilizados para Avaliar as condições Higio-sanitárias existentes nas cantinas. 
Fonte: Serviço de Saúde Ambiental do Centro Regional de Saúde Pública do Norte. 

2. Colheita de amostras de alimentos para Análise Microbiológica. 

Na recolha de amostras foram seguidos os critérios estipulados pela 

Norma Portuguesa 1828 de 1982. 

As amostras de alimentos foram colocadas num frasco de vidro esterilizado 

com o auxílio de uma tenaz esterilizada. O material utilizado foi cedido pelo 

Laboratório Distrital de Saúde Pública - Sub-Região de Saúde de Braga. 
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Parâmetros Avaliados nas Amostras de Alimentos 

■ Unidades Formadoras de Colónias (ufc) de germes aeróbios mesófilos (30°C-

72h) 

■ Número de ufc de leveduras (25°C-5 dias) 

■ Número de ufc de bolores (25°C-5 dias) 

■ Número de Coliformes totais 

■ Número de Coliformes fecais 

■ Número de Escherichia coli (£. coli) 

■ Número de Streptococcus faecalis 

■ Número de esporos de Clostridium Sulfito-redutores 

■ Número de Clostridium períringens (Cl. períringens) 

■ Número de Bacillus cereus (B. cereus) 

■ Pesquisa de Salmonella 

■ Pesquisa de Staphylococcus aureus (S. aureus) 

Os Procedimentos utilizados pelo Laboratório para a realização das Análises 

Microbiológicas dos Alimentos foram os adoptados pelo INSA. 

3. Realização de zaragatoas de Louças ou Talheres. 

Na realização das zaragatoas as Louças ou Talheres foram seguidos os 

critérios estipulados pelo INSA (Anexo 3). 

Parâmetros Avaliados nas Louças ou Talheres 

■ Número de ufc de germes aeróbios mesófilos (30°C-72h) 

■ Pesquisa de Coliformes totais 

Caso a pesquisa de Coliformes totais tenha tido resultado positivo, efectua-se: 
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■ Pesquisa de Coliformes fecais 

■ Pesquisa de E. coli 

Os Procedimentos utilizados pelo Laboratório para a realização das análises 

microbiológicas dos esfregaços de Louças ou Talheres foram os adoptados pelo 

INSA (Porto - Versão 1, 2001). 

4. Realização de zaragatoas nas Superfícies em contacto com os alimentos 

(bancas, mesas, etc.). 

Na realização das zaragatoas as Superfícies que entram em contacto com 

os alimentos foram seguidos os critérios estipulados pelo INSA (Anexo 4). 

Parâmetros Avaliados nas Superfícies 

■ Número de ufc de germes aeróbios mesófilos (30°C-72h) 

■ Pesquisa de Coliformes totais 

Caso a pesquisa de Coliformes totais tenha tido resultado positivo, efectua-se: 

■ Pesquisa de Coliformes fecais 

■ Pesquisa de E. coli 

Os Procedimentos utilizados pelo Laboratório para a realização das análises 

microbiológicas dos esfregaços de Superfícies em contacto com os Alimentos 

foram os adoptados pelo INSA (Porto - Versão 1, 2001). 

5. Realização de zaragatoas as Mãos ou Mãos com luvas dos manipuladores de 

alimentos. 

Na realização das zaragatoas as Mãos ou Mãos com luvas dos 

manipuladores foram seguidos os critérios estipulados pelo INSA (Anexo 5). 
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Parâmetros Avaliados nas Mãos ou Mãos com luvas dos Manipuladores 

■ Pesquisa de S. aureus 

■ Pesquisa de Coliformes totais 

Caso a pesquisa de Coliformes totais tenha tido resultado positivo, efectua-se: 

■ Pesquisa de Coliformes fecais 

■ Pesquisa de E. coli 

Os Procedimentos utilizados pelo Laboratório para a realização das análises 

microbiológicas dos esfregaços de Mãos ou Mãos com Luvas dos manipuladores 

foram os adoptados pelo INSA (Porto - Versão 1, 2001). 

6. Realização do teste da Avaliação da Qualidade de Óleos de Fritura (Teste 

Colorimétrico). 

O teste utilizado para avaliar a Qualidade dos Óleos de Fritura foi um Teste 

Rápido Colorimétrico (Anexo 6). O resultado do teste é imediato e obtido pela 

comparação da cor resultante com a escala de cores afixadas no tubo. 

7. Solicitação de análises aos manipuladores de alimentos. 

■ Bacteriológico da Orofaringe 

■ Bacteriológico de Fezes 

■ Parasitológico de Fezes. 

As análises microbiológicas das amostras de alimentos e os esfregaços 

foram analisadas no Laboratório Distrital de Saúde Pública - Sub-Região de 

Saúde de Braga. Os parâmetros microbiológicos específicos correspondem aos 

adoptados pelo INSA (Anexo 7). 
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As análises clínicas solicitadas aos manipuladores de alimentos foram 

realizadas em diversos Laboratórios de Análises Clínicas particulares. 

Para a realização do tratamento estatístico foi utilizada a versão 12.0 do 

programa informático SPSS para o Windows. 
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1. Grelha de Avaliação. 

Das 86 Cantinas existentes no Concelho de Barcelos, 2 (2,3%) possuem 

características muito boas, 23 (26,7%) possuem características boas, 41 (47,7%) 

possui características aceitáveis e 20 (23,3%) possui características não 

aceitáveis (Tabela 2 e Gráfico 1). 

APRECIAÇÃO N° DE CANTINAS PERCENTAGEM (°A) 
Muito Bom 
Bom 
Aceitável 
Não Aceitável 

2 
23 
41 
20 

2,3 
26,7 
47,7 
23,3 

Total: 86 100 
Tabela 2: Apreciação da Grelha de Observação utilizada para Avaliar as Cantinas. 

Apreciação das Cantinas 

90 
80 

DD 70 
60 

■ o 

c 
CO 

bO 
O 40 
<I> 

"O 30 
2 20 

10 
0 

II Muito Bom 
■ Bom 
■ Aceitável 
m Não Aceitável 

Muito Bom Bom Aceitável Não Aceitável 
Apreciação das Características das Cantinas 

Gráfico 1 : Apreciação das Características das Cantinas. 

Cozinha: 

As características das Cozinhas das 86 Cantinas de Restauração Colectiva 

existentes no Concelho de Barcelos encontram-se descritas na Tabela 3 e no 

Gráfico 2. 
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CARACTERÍSTICAS OBSERVADAS NAS COZINHAS 

1 
2 
3 
4 
5 

7 
8 
9 
10 

11 
12 
13 
14 

"Zona Limpa" e "Zona Suja" devidamente delimitadas 
Paredes lisas, impermeáveis, de fácil lavagem e desinfecção 
Pavimento antiderrapante de fácil lavagem e desinfecção 
Ralos de escoamento cobertos com grelhas em bom estado 
Superfícies de trabalho lisas e impermeáveis, de fácil lavagem e 
desinfecção 
Superfícies corte em material resistente, impermeável, de fácil 
lavagem e desinfecção 
Lava louças com água corrente quente e fria 
Sistema de extracção de fumos e vapores adequado 
Sistema de electrocussão de insectos 
Lavatório com água quente e fria, sabão líquido, toalhetes de 
papel ou secador eléctrico 
Janelas com rede de protecção contra insectos* 
Frigoríficos e arcas congeladoras em número adequado 
Recipientes para o lixo tapados e revestidos com sacos plásticos 
Abastecimento público de água 

SIM 

n 
58 
77 
75 
54 
76 

70 

84 
68 
20 
28 

24 
76 
67 
65 

% 
67,4 
89,5 
87,2 
62,8 
88,4 

81,4 

97,7 
79,1 
23,3 
32,6 

27,9 
88,4 
77,9 
75,6 

NÃO 
n 
28 
9 
11 
32 
10 

16 

2 
18 
66 
58 

59 
10 
19 
21 

32,6 
10,5 
12,8 
37,2 
11.6 

18,6 

2,3 
20,9 
76,7 
67,4 

68,6 
11,6 
22,1 
24,4 

Tabe a 3: Resultados da Grelha de Avaliação aplicada nas Cozinhas das Cantinas. 
* Em 3 Cantinas não existiam Janelas. 

Cozinha 

1* 2* 3* 4* 5* 6* 7* 8* 9* 10* 11* 12* 13* 14* 
Características Observadas nas Cozinhas 

Gráfico 2: Características das Cozinhas das Cantinas. 
* Os números correspondem as características observadas na tabela 3. 

■ Sim 
D Não 

Instalações Sanitárias: 

As características das Instalações Sanitárias das 86 Cantinas de 

Restauração Colectiva existentes no Concelho de Barcelos encontram-se 

descritas na Tabela 4 e no Gráfico 3. 
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CARACTERÍSTICAS OBSERVADAS NAS INSTALAÇÕES SANITÁRIAS 

1 
2 

2.1 
2.2 
2.3 
3 

Tabe 

Sanitários sem comunicação directa com o local de trabalho 
Lavatórios com água corrente com torneiras de comando não 
manual: 

Com Sabão líquido 
Com Escova de unhas 
Com Toalhetes de papel descartável ou secador eléctrico 

Normas de higiene para os manipuladores afixadas 

SIM 

58 
6 

40 
27 
35 
8 

67,4 
7,0 

46,5 
31,4 
40,7 

9,3 

NÃO 
n 

28 
80 

46 
59 
51 
78 

32,6 
93,0 

53,5 
68,6 
59,3 
90,7 

a 4: Resultados da Grelha de Avaliação aplicada nas Instalações Sanitárias das Cantinas. 

Instalações Sanitárias 

jl 1 ■ 

■ Sim 
QNão 

1* 2* 2.1* 2.2* 2.3* 
Características Observadas nas Instalações Sanitárias 

Gráfico 3: Características das Instalações Sanitárias das Cozinhas. 
* Os números correspondem as características observadas na tabela 4. 

Pessoal Manipulador: 

As características dos Manipuladores de Alimentos que operam nas 

Cozinhas das 86 Cantinas de Restauração Colectiva existentes no Concelho de 

Barcelos encontram-se descritas na Tabela 5 e no Gráfico 4. 

CARACTERÍSTICAS OBSERVADAS NOS MANIPULADORES DE AUMENTOS SIM NÃO 
n % n % 

1 Fato de trabalho com aspecto limpo 83 96,5 3 3,5 
2 Mãos e unhas limpas 83 96,5 3 3,5 
3 Cabelo devidamente protegido com touca ou barrete 56 65,1 30 34,9 
4 Calçado próprio, adequado ao local de trabalho 45 52,3 41 47,7 
5 Ausência de objectos de adorno (anéis e pulseiras) 21 24,4 65 75,6 

Tabela 5: Resultados da Grelha de Avaliação aplicada ao Pessoal Manipulador das Cantinas. 
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Pessoal Manipulador 

g 50 
O 40 

■ Sim 
D Não 

1* 2* 3* 4* 5* 

Características Observadas nos Manipuladores de Alimentos 

Gráfico 4: Características dos Manipuladores de Alimentos das Cantinas. 
* Os números correspondem as características observadas na tabela 5. 

Higiene das Instalações, Equipamentos e Utensílios. 

Conservação e Armazenagem dos Alimentos: 

As características das Higiene das Instalações, Equipamentos e Utensílios 

e Conservação e Armazenagem dos Alimentos das 86 Cantinas de Restauração 

Colectiva existentes no Concelho de Barcelos encontram-se descritas na Tabela 6 

e no Gráfico 5. 

HIGIENE DAS INSTALAÇÕES, EQUIPAMENTOS E UTENSIUOS. SIM NÃO 
CONSERVAÇÃO E ARMAZENAGEM DOS AUMENTOS n % n % 
1 Pavimentos, paredes e tectos limpos 72 83,7 14 16,3 
2 Adequado escoamento de líquidos e gorduras nos locais de 

lavagem e nos pavimentos 
54 62,8 32 37,2 

3 Despensa limpa, arrumada e sem humidade* 47 54,6 36 41,9 
4 Frigoríficos e congeladores limpos e sem cheiros e com 

termómetros 
63 73,3 23 26,7 

5 Louças e utensílios limpos 85 98,8 1 1,2 
6 Louca Higienizada guardada em armários fechados 54 62,8 32 37,2 
7 Fiambreira limpa e tapada** b 5,8 7 8,2 
8 Vasilhame, batatas e cebolas armazenadas em local próprio 59 68,6 27 31,4 
9 Produtos de higiene, limpeza e desinfecção arrumados em 

local próprio 
58 67,4 28 32,6 

10 Conservação adequada de produtos alimentares 44 61,2 42 48,8 
11 Separação dos produtos devidamente etiquetados, crus e 

cozinhados em frio 
40 46,5 46 53,5 

12 Alimentos confeccionados, tapados em frio*** 10 11,6 7 8,2 
13 Sistema adequado de controlo das temperaturas de 

manutenção dos alimentos 
41 47,7 45 52,3 

Tabela 6: Resultados da Grelha de Avaliação aplicada as Instalações, Equipamentos, Utensílios e 
Condições de Armazenagem dos Alimentos das Cozinhas. 

* Em 3 Cantinas não existia Despensa. 
** Em 74 Cantinas não existia Fiambreira. 
***Em 69 Cantinas não existia Alimentos confeccionados, tapados em frio. 
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Higiene das Instalações, Equipamentos e Utensílios. 
Conservação e Armazenagem de Alimentos 

■ Sim 
D Não 

Características Observadas nas Instalações, Equipamentos e Utensílios 
e na Conservação e Armazenagem de Alimentos 

Gráfico 5: Características das Instalações Sanitárias, Equipamentos e Utensílios. Conservação e 
Armazenagem de Alimentos. 

* Os números correspondem as características observadas na tabela 6. 

2. Avaliação do resultado da Análise Microbiológica dos Alimentos. 

Das 86 refeições analisadas, 81 possuem Características Aceitáveis, 4 

possuem Características Não Aceitáveis e 1 possui Características Más (Tabela 7 

e no Gráfico 6). 

APRECIAÇÃO N° DE AMOSTRAS DE 
AUMENTOS 

PERCENTAGEM (%) 

Produto com Características Aceitáveis 
Produto com Características Não Aceitáveis 
Produto com Características Más 

81 
4 
1 

94,1 
4,7 
1,2 

Total: 86 100 

Tabela 7: Apreciação das Análises realizadas as Refeições. 

Apreciação das Refeições 

■ Aceitáveis 
n Não Aceitáveis 
■ Más 

Aceitáveis Não Aceitáveis Más 

Características da Apreciação das Refeições 

Gráfico 6: Apreciação das Análises das Refeições. 
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Das refeições analisadas 5 se encontravam contaminadas (Tabela 8). As 

refeições eram as seguintes: 

■ Arroz branco, lombo de porco assado e salada de tomate 

com cebola e salsa: análise positiva para Coliformes 

fecais. 

■ Batatas cozidas com atum e ovo: análise positiva para 

Coliformes fecais. 

■ Frango com batatas assadas e arroz e salada de cenoura 

ralada (crua): análise positiva para Coliformes totais e 

Coliformes fecais. 

■ Arroz de ervilhas com peixe assado: análise positiva para 

Coliformes fecais. 

■ Bacalhau à Gomes de Sá com batata, ovo, cebola, 

azeitona e salsa crua: análise positiva para germes 

aeróbios mesófilos, Coliformes fecais e E. coli. 

PRODUTO cou PRODUTO COU PRODUTO COM 

MICRORGANISMOS ANALISADOS CARACTERÍSTICAS CARACTERÍSTICAS CARACTERÍSTICAS 
ACEITÁVEIS NÃO ACEITÁVEIS MÁS 

ufc de germes aeróbios mesófilos 85 1 0 
ufc de leveduras 86 0 0 
ufc de bolores 86 0 0 
Coliformes totais 82 4 0 
Coliformes fecais 85 0 1 
E. coli 85 0 1 
Streptococcus faecalis 86 0 0 
Esporos de Clostridium sulfito-redutores 86 0 0 
Cl. perfringens 86 0 0 
B. cereus 86 0 0 
Salmonella 86 0 0 
S. aureus 86 0 0 

Tabela 8: Resultados das Análises Microbiológicas realizadas aos alimentos. 

Também foram efectuadas análises as Saladas sempre que eram servidas 

como complemento da refeição. Das 14 Saladas analisadas, 7 possuíam 
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Características Aceitáveis e 7 Características Não Aceitáveis (Tabela 9 e Gráfico 

7). 

APRECIAÇÃO N° DE AMOSTRAS DE SALADAS PERCENTAGEM 
(%) 

Produto com Características Aceitáveis 
Produto com Características Não Aceitáveis 

7 
7 

50 
50 

Total: 14 100 
Tabela 9: Apreciação das Análises realizadas às Saladas. 

Apreciação das Saladas 

14 i 
13 -
12 -

<o 11 -

IV 
(o 8 -
« 7 -
a> 6 -

l V 
Z 4 -3 -

2 
1 -

■ Aceitáveis 
□ Não Aceitáveis 

Aceitáveis Não Aceitáveis 

Características da Apreciação às Saladas 

Gráfico 7: Apreciação das Análises das Saladas. 

Os ingredientes das saladas que se encontravam contaminadas eram 

alface, tomate, cebola e cenoura crua ralada. Os microrganismos detectados 

encontram-se detalhados na Tabela 10. 

PRODUTO COM PRODUTO COM 
MICRORGANISMOS ANALISADOS CARACTERÍSTICAS CARACTERÍSTICAS NÃO 

ACEITÁVEIS ACEITÁVEIS 

ufc de germes aeróbios mesófilos 12 2 
ufc de leveduras 13 1 
ufc de bolores 12 2 
Coliformes totais 11 3 
Coliformes fecais 12 2 
E. coli 14 0 
Streptococcus faecalis 14 0 
Esporos de Clostridium sulfito-redutores 14 0 
Cl. perfringens 14 0 
B. cereus 14 0 
Salmonella 14 0 
S. aureus 14 0 

Tabela 10: Resultados das Análises Microbiológicas realizadas as Saladas. 
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3. Avaliação do resultado da Análise realizada às Louças ou Talheres 

Das 86 Análises realizadas às Louças ou Talheres, 64 (74,4%) possuem 

um Estado Higiénico Satisfatório, 18 (20,9%) possuem um Estado Higiénico Não 

Satisfatório e 4 (4,7%) possuem um Estado Higiénico Mau (Tabela 11 e Gráfico 

8). 

APRECIAÇÃO N° DE AMOSTRAS DE 
UTENSÍLIOS 

PERCENTAGEM (%) 

Estado Higiénico Satisfatório 
Estado Higiénico Não Satisfatório 
Estado Higiénico Mau 

64 
18 
4 

74,4 
20,9 

4,7 
Total: 86 100 

Tabela 11 : Apreciação dos resultados das Análises realizadas às Loucas ou Talheres. 

Apreciação das Louças ou Talheres 

Satisfatório Não Satisfatório Mau 
Apreciação do Estado Higiénico das Louças ou Talheres 

Gráfico 8: Apreciação das Análises realizadas as Louças ou Talheres. 

■ Satisfatório 
□ Não Satisfatório 
DD Mau 

Os microrganismos detectados nas Louças ou Talheres encontram-se 

detalhados na Tabela 12. 

MICRORGANISMOS 
ufc de germes aeróbios mesófilos* 
Coliformes totais** 
Coliformes fecais** 
£ coli** 

N° DE UTENSÍLIOS 
22 
8 
5 
3 

Tabela 12: Resultados das Análises realizadas aos Utensílios onde são servidas as refeições. 
* > 100 ufc. 
** Análises com resultado positivo. 
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4. Avaliação do resultado da Análise realizada nas Superfícies em contacto com 

os alimentos (tábuas de corte, bancas, etc.). 

Das 86 Análises realizadas as Superfícies que contactam os alimentos, 54 

(62,8%) possuem um Estado Higiénico Satisfatório, 25 (29,1%) possuem um 

Estado Higiénico Não Satisfatório e 7 (8,1%) possuem um Estado Higiénico Mau 

(Tabela 13 e Gráfico 9). 

APRECIAÇÃO N° DE AMOSTRAS DE SUPERFÍCIES PERCENTAGEM (%) 

Estado Higiénico Satisfatório 
Estado Higiénico Não Satisfatório 
Estado Higiénico Mau 

54 
25 
7 

62,8 
29,1 

8,1 
Total: 86 100 

Tabela 13: Apreciação dos resultados das Análises realizadas às Superfícies que contactam os 
alimentos. 

Apreciação das Superfícies 

■ Satisfatório 

□ Não Satisfatório 

■ Mau 

Mau 

Apreciação do Estado Higiénico das Superfícies 

Gráfico 9: Apreciação das Análises das Superfícies. 

Os microrganismos detectados nas Superfícies encontram-se detalhados 

na Tabela 14. 

MICRORGANISMOS N° DE SUPERFÍCIES 

ufc de germes aeróbios mesófilos* 32 
Coliformes totais** 21 
Coliformes fecais** 9 
E. coli** 6 

Tabela 14: Resultado das Análises realizadas as Superfícies que contactam os alimentos. 
* > 100 ufc. 
** Análises com resultado positivo. 

Satisfatório Não Satisfatório 
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5. Avaliação do resultado da análise realizada as Mãos e Mãos com Luvas dos 

manipuladores de alimentos. 

Devido a impossibilidade por falta de tempo e elevada quantidade de 

Manipuladores existentes no Concelho, o Laboratório Distrital de Saúde Pública -

Sub-Região de Saúde de Braga, não pode efectuar as análises de Mãos ou Mãos 

com luvas aos 248 Manipuladores de alimentos que operam nas Cantinas de 

Restauração Colectiva. Por estas razões, só pode ser realizada uma análise a um 

manipulador de alimentos em cada Cantina. O manipulador escolhido foi aquele 

que se encontrava a servir as refeições. 

As análises correspondem a 34,7% da população (86 manipuladores). 

Os resultados das análises realizadas encontram-se detelhados na Tabela 

15. 

MICRORGANISMOS ANALISADOS RESULTADO NEGATIVO RESULTADO POSITIVO MICRORGANISMOS ANALISADOS 
n % n % 

S. aureus 
Coliformes totais 
Coliformes fecais 
£ coli 

72 
60 
70 
79 

83,7 
69,8 
81,4 
91,9 

14 
26 
16 
7 

16,3 
30,2 
18,6 

8,1 
Tabela 15: Resultados das Análises rea izadas as Mãos o u Mãos com luvas dos Mani puladores de 

Alimentos. 

6. Avaliação do resultado do teste da Avaliação da Qualidade de Óleos de 

Fritura. 

Das 86 cantinas existentes no Concelho de Barcelos, 38 utilizaram Óleo de 

Fritura na confecção de alimentos no momento da vistoria a cantina. 

Dos 38 Óleos de fritura avaliados, 21 (55,3%) eram de boa qualidade, 15 

(39,5%) eram de qualidade média e 2 (5,2%) de má qualidade (Tabela 16 e 17). 

vigilância da Qualidade dos Alimentos nas Cantinas de Restauração Colectiva do Concelho de Barcelos 



23 

AVALIAÇÃO N° DE ÓLEOS DE FRITURA ANAUSADOS 
Bom 
Médio (cor aproximada ao bom) 
Médio (cor aproximada ao mau) 
Mau 

21 
10 
5 
2 

Total: 38 
Tabela 16: Qualidade dos Óleos de Fritura analisados. 

INTERPRETAÇÃO DOS RESULTADOS DO TESTE COLORIMÉTRICO 

AVALIAÇÃO DO ÓLEO 
(pelo resultado da escala de cores) 

CONCENTRAÇÃO ESTIMADA DE 
CPT* 

ATITUDE A TOMAR 

BOM 
MÉDIO 

(cor aproximada ao Bom) 
MÉDIO 

(cor aproximada ao Mau) 
MAU 

0 - 5 % 
6 - 1 1 % 

1 2 - 1 7 % 

Superiora 17 % 

Usar com confiança 
Usar com confiança 

Usar com confiança** 

Rejeitar 
Tabela 17: Interpretação dos resultados dos testes da avaliação da qualidade de óleos de fritura. 
Fonte: Centro de Formação Profissional do Sector Alimentar - Teste Veóleo 

* CPT: Compostos Polares Totais. 
** Controlar este óleo após a próxima fritura. 

7. Avaliação do resultado das Análises realizadas aos manipuladores de 

alimentos: 

Das 248 Análises realizadas, 143 correspondem a Manipuladores de 

Alimentos e 105 correspondem a Auxiliares (ajudantes ocasionais das cantinas ou 

auxiliares educativos). Em 13 casos não se solicitou Análises aos Manipuladores 

de Alimentos visto uma Cantina possuir Medicina do Trabalho. 

Bacteriológico Orofaríngeo 

Das 248 análises realizadas, 15 tiveram resultado positivo (Tabela 18). 

RESULTADO FREQUÊNCIA PERCENTAGEM (%) 
Negativo 
Positivo 

233 
15 

94 
6 

Total: 248 100 
Tabela 18: Resultados das análises Bacteriológicas da Orofaringe realizadas aos Manipuladores 

de Alimentos. 
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Os microrganismos encontrados na Orofaringe dos manipuladores de 

alimentos encontram-se detalhados na Tabela 19 e no Gráfico 10. 

MICRORGANISMOS N° DE MANIPULADORES 

S. aureus 
Pseudomona aeruginosa 
Sphingomona paucimobilis 
Streptococcus B Hemolitycus do grupo F e D 
Candida albicans 
Streptococcus B Hemolitycus do grupo C + Candida albicans 
Streptococcus a Hemolitycus 
Streptococcus a Hemolitycus + Moraxella catarrhalis 

5 
2 
3 

Total: 15 
Tabela 19: Microrganismos encontrados na Orofaringe dos Manipuladores de Alimentos. 

Microrganismos encontrados na Orofaringe dos Manipuladores de Alimentos 

o Staphylococcus aureus 

m Pseudomona aeruginosa 

D Sphingomona paucimobilis 

m Streptococcus BHemolitycus do grupoFeD 

a Candida albicans 

m Streptococcus B Hemolitycus do grupo C + 
Candida albicans 

m Streptococcus or Hemolitycus 

m Streptococcus a Hemolitycus + Moraxella 
catarrhalis 

Gráfico 10: Microrganismos encontrados na Orofaringe dos Manipuladores. 

Bacteriológico de Fezes 

Das 248 análises realizadas, 3 tiveram resultado positivo (Tabela 20). 

RESULTADO FREQUÊNCIA PERCENTAGEM (%) 

Negativo 
Positivo 

245 
3 

98,8 
1,2 

Total: 248 100 
Tabela 20: Resultados das análises Bacteriológicas de Fezes realizadas aos Manipuladores de 

Alimentos. 
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Os microrganismos encontrados nas Fezes dos manipuladores de 

alimentos encontram-se detalhados na Tabela 21 e no Gráfico 11. 

MICRORGANISMOS 
Salmonella arízonae 
E.coli 0157:H7 

Total: 

N° DE MANIPULADORES 

2 
1 

Tabela 21: Microrganismos encontrados nas Fezes dos Manipuladores de Alimentos. 

Microrganismos encontrados nas Fezes dos Manipuladores de Alimentos 

■ Salmonella arízonae 
O E.coli 0157 :H7 

Salmonella arízonae E. coli 0157.H7 

Microrganismos encontrados nas Fezes dos Manipuladores 

Gráfico 11: Microrganismos encontrados nas Fezes dos Manipuladores. 

■ Parasitológico de Fezes 

Das 248 análises realizadas, 24 tiveram resultado positivo (Tabela 22). 

RESULTADO FREQUÊNCIA PERCENTAGEM (%) 

Negativo 
Positivo 

224 
24 

90,3 
9,7 

Total: 248 100 
Tabela 22: Resultados das análises Parasitológicas realizadas aos Manipuladores de Alimentos. 

Os parasitas encontrados nas Fezes dos manipuladores de alimentos 

encontram-se detalhados na Tabela 23 e no Gráfico 12. 

PARASITAS N° DE MANIPULADORES 
Ascaris lumbrícoides 
Entamoaeba coli 
Giardia lamblia 

16 
3 
5 

Total: 24 
Tabela 23: Parasitas encontrados nas Fezes dos Manipuladores de Alimentos. 
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Parasitas encontrados nas Fezes dos Manipuladores de Alimentos 

S 
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1 H 

o 

■ Ascaris lumbricoides 
m Entamoeba coli 
m Giardia lamblia 

Ascaris 
lumbricoides 

Entamoeba coli Giardia lamblia 

Parasitas 

Gráfico 12: Parasitas encontrados nas Fezes dos Manipuladores de Alimentos. 
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Idealmente, deveria realizar-se uma auditoria mensal às Cantinas por parte 

da UOSPB para garantir que a Vigilância da Qualidade dos Alimentos é eficaz; 

mas, por motivos de ordem económica (custo das análises efectuadas) e logística 

(número elevado de Cantinas existentes no Concelho, falta de motorista e 

existência de um único Laboratório de Saúde Pública para todo o Distrito de 

Braga), só pode ser realizada uma visita anual a cada estabelecimento. 

Devido a existência de poucos estudos realizados em Portugal em relação 

a este tema, os resultados aqui obtidos, serão comparados com estudos 

desenvolvidos em diversos países. * 

Condições Higio-sanitárias das Cantinas 

Num estudo realizado durante o período de 2001-2002 na Província de 

Ferrara (Itália) em que se pretendia apresentar e detalhar todos os factores que 

poderiam afectar a segurança alimentar sob o ponto de vista higiénico dos 

alimentos nos estabelecimentos de Restauração Colectiva, verificou-se que no 

que diz respeito as características das infraestruturas, os estabelecimentos 

possuíam na sua maioria, condições adequadas para a preparação e confecção 

de alimentos. A maior deficiência foi a ausência de diferentes zonas para a 

preparação dos diversos alimentos. Em relação ao equipamento, as deficiências 

mais vezes detectadas foram: sistema de extracção de fumos e vapores 

inadequado, falta de lavatórios não manuais com sabão líquido e toalhetes de 

papel descartáveis, utensílios com superfície absorvente, frigoríficos e arcas de 
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manutenção de congelados sem termómetro e recipientes inadequados para o 

transporte de alimentos (12). 

Da mesma forma que nas Cantinas de Restauração Colectiva existentes na 

Província de Ferrara, as Cantinas existentes no Concelho de Barcelos 

apresentaram as mesmas deficiências, sendo necessário acrescentar que a 

existência de janelas sem redes mosquiteiras, a falta de equipamento para o 

controlo da temperatura de alimentos já confeccionados, a conservação 

inadequada de alimentos e as práticas e procedimentos incorrectos por parte dos 

manipuladores, são factores potenciais para o favorecimento do desenvolvimento 

e actividade microbiana nos alimentos. 

Colheita de amostras de alimentos para Análise Microbiológica. 

Entende-se por amostra para análise microbiológica uma quantidade do 

produto a analisar representativa das suas características microbiológicas 

globais (13). 

Alguns microrganismos alimentares são de difícil detecção e, portanto, 

microrganismos indicadores cuja presença pode indicar a possível presença de 

um microrganismo patogénico, podem ser utilizados para facilitar a sua 

detecção (14). 

A presença ou ausência de um microrganismo indicador proporciona uma 

evidência indirecta referente a uma característica particular do histórico da 

amostra. Normalmente é associado a microrganismos de origem intestinal, porém, 

outros grupos podem ser usados como indicadores em determinadas 

situações (14,15). 
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O termo microrganismo indicador foi sugerido por Ingram, em 1977, para 

um organismos marcador cuja presença indicasse a possível presença de um 

patogénico ecologicamente similar(14). 

Os microrganismos indicadores são mais utilizados para avaliar a 

segurança e higiene alimentar do que a qualidade (15). 

De forma ideal, um indicador de segurança alimentar deve apresentar 

certas características importantes: 

• Ser detectável de forma fácil e rápida 

• Ser facilmente distinguível de outros membros da flora do alimento 

• Possuir um histórico de associações constantes com o patogénico cuja 

presença visa a indicar 

• Estar sempre presente quando o patogénico de interesse estiver presente 

• Ser um microrganismo cujos números sejam correlacionados às 

quantidades do patogénico de interesse 

• Possuir características e taxas de crescimento equivalentes às do 

patogénico 

• Possuir uma taxa de mortalidade que seja ao menos paralela à do 

patogénico e, de preferência, que persista por mais tempo que este último. 

• Estar ausente dos alimentos que são livres de patogénicos, com excepção, 

talvez, de números mínimos (14). 

Os microrganismos indicadores usualmente utilizados são: Coliformes, E. coli, 

Enterobacteriaceae e Streptococcus faecalis{U/l5). 

Num estudo realizado em Cantinas de Restauração Colectiva do Concelho 

de Lisboa, verificou-se que os pontos críticos a controlar são, essencialmente, as 

etapas ou procedimentos em que os alimentos são manipulados ou armazenados 
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após a sua confecção, como seja as operações de manutenção de alimentos já 

confeccionados a quente ou a frio, o arrefecimento e o reaquecimento (16). De 

igual modo no presente estudo estas situações também se verificaram. 

Os resultados obtidos na avaliação das características microbiológicas de 

refeições servidas em unidades de Restauração Colectiva no ano de 1999 no 

Concelho de Lisboa e no período compreendido entre Outubro de 2003 e Junho 

de 2004 no Concelho de Barcelos revelaram que predominam as características 

higiénicas aceitáveis em todas as unidades mas, não podemos deixar de 

constatar que é preocupante o elevado número de amostras que apresentam 

características não aceitáveis e más (16). 

Em ambos os Concelhos, os pratos que indicaram características 

higiénicas não aceitáveis e más são de um modo geral, pratos com excessiva 

manipulação e/ou adicionados de hortícolas crus, o que nós permite inferir que o 

problema poderá estar relacionado com procedimentos incorrectos por parte dos 

manipuladores (16). 

No estudo realizado na Província de Ferrara, verificou-se igualmente um 

elevado nível de segurança na generalidade das refeições, revelando uma 

percentagem de 5,4% de amostras não aceitáveis e más com a presença de E. 

coli nos alimentos. Situação idêntica ocorreu nas refeições analisadas neste 

estudo, onde as mesmas se encontravam contaminadas com microrganismos 

patogénicos e as quais também foram adicionadas de hortícolas crus(12). 

Realização de zaragatoas nas Louças ou Talheres 

A realização de zaragatoas nas Louças ou Talheres pretendeu avaliar a 

eficácia dos métodos de lavagem adoptados nas cozinhas e refeitórios (17). 

Vigilância da Qualidade dos Alimentos nas Cantinas de Restauração Colectiva do Concelho de Barcelos 



31 

Nos estudos realizados quer no Concelho de Lisboa quer no Concelho de 

Barcelos, os esfregaços efectuados as Louças ou Talheres revelaram, na sua 

globalidade, estado higiénico satisfatório, o que indica que é efectuada uma boa 

higienização destes utensílios(16). 

Os esfregaços que indicaram estado higiénico não satisfatório e mau, 

poderiam ser consequência do mau acondicionamento destes utensílios após a 

sua higienização e/ou pelo contacto com as mãos incorrectamente higienizadas 

dos manipuladores de alimentos (1819). 

Realização de Zaragatoas nas Superfícies em contacto com os alimentos (tábuas 

de corte, bancas, etc.). 

Com a realização de zaragatoas nas Superfícies em contacto com os 

alimentos pretendeu-se avaliar a eficácia dos métodos de lavagem, adoptados 

nas cozinhas e refeitórios, por esfregaços obtidos em superfícies lavadas (20). 

No estudo realizado por Legnani P. e colaboradores, detectou-se um 

elevado número de superfícies contaminadas com microrganismos patogénicos 

em tábuas de corte e bancas (11). No Concelho de Barcelos, foi igualmente 

detectado um número elevado de E. coli nestas superfícies. 

Em outro estudo realizado na Unidade de Alimentação e Nutrição de um 

Hospital Geral situado na Cidade de Belém (Brasil), em todas as Superfícies em 

contacto com os alimentos (100%) foi observada a presença de Coliformes 

fecais (21). 

Tal como aconteceu nos utensílios, os esfregaços que revelaram estado 

higiénico não satisfatório e mau podem ser consequência do deficiente método de 

lavagem, do mau acondicionamento destas superfícies após a sua higienização 
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e/ou pelo contacto com as mãos incorrectamente higienizadas dos manipuladores 

de alimentos. 

No que diz respeito as tábuas de corte, estes resultados poderão dever-se 

a que as mesmas não eram diferenciadas para os diversos produtos alimentares 

(carne, peixe e hortícolas) e, entre um uso e outro, as mesmas eram lavadas 

somente com água corrente. 

Realização de zaragatoas às Mãos e Mãos com luvas dos manipuladores de 

alimentos. 

A realização de zaragatoas às mãos e mãos com luvas dos manipuladores 

de alimentos tem como objectivo avaliar a eficácia da lavagem de mãos e da 

higiene das luvas em utilização, por esfregaços obtidos em pessoas que 

acabaram de higienizar as mãos ou que se encontrem a manusear alimentos 

prontos a comer e/ou utensílios lavados (22). 

No estudo realizado na Unidade de Alimentação e Nutrição de um Hospital 

Geral situado na Cidade de Belém (Brasil), os resultados das zaragatoas 

efectuadas as mãos dos manipuladores de alimentos revelaram que em 33,3% 

das mesmas possuíam S. aureus e 100% possuíam Coliformes fecais(21). 

Os resultados obtidos no estudo realizado no Concelho de Barcelos foram 

na sua globalidade satisfatórios mas, detectou-se um número considerável de 

manipuladores de alimentos que apresentam práticas higiénicas incorrectas 

enquanto manipulam alimentos, não pondo de lado a possibilidade da ocorrência 

de contaminação cruzada. 
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Realização do teste da Avaliação da Qualidade de Óleos de Fritura (Teste 

Colorimétrico). 

Os testes de qualidade dos óleos de fritura permitem avaliar a qualidade 

dos mesmos a partir da análise de compostos polares. A portaria 1135/95 de 15 

de Setembro, impede a comercialização de alimentos preparados com óleos que 

possuam uma quantidade de compostos polares elevada. 

Os óleos alimentares utilizados na fritura quando submetidos quer a uma 

utilização prolongada quer a temperaturas elevadas, sofrem alterações nas suas 

características. À medida que um óleo de fritura é usado vai sendo degradado e o 

teor em compostos polares totais vai aumentando. Alguns dos produtos que se 

formam durante o aquecimento são prejudiciais para a saúde humana, 

apresentando mesmo características mutagénicas (carcinogénicas)(23). 

O controlo de qualidade de um óleo de fritura torna-se pois uma prática 

indispensável a realizar em qualquer estabelecimento onde se fritem produtos 

alimentares (23). 

O grau de degradação de um óleo pode ser avaliado de uma forma simples 

e rápida através de realização de testes colorimétricos, que consiste na mudança 

de cor, em função da concentração de compostos polares totais contidos no óleo 

utilizado. O resultado do teste é imediato e obtido pela comparação da cor 

resultante, com a escala de cores fixadas no tubo(23). 

Num estudo desenvolvido pela Divisão de Fiscalização de Produtos de 

Origem Vegetal no ano de 1999, em 73 estabelecimentos de ensino sediados na 

Zona de Intervenção da Direcção Regional da Beira Litoral, pretendeu-se avaliar a 

qualidade dos óleos utilizados na fritura de alimentos. Este estudo foi realizado 

com recurso a utilização de um teste colorimétrico. Os resultados obtidos 
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mostram que, em 37 amostras analisadas, foi detectado um valor elevado 

(Superior a 17%) de compostos polares totais (CPT), 12 amostras possuíam um 

teor de 12 a 16% de CPT, 11 amostras possuíam um teor de 6 a 11% de CPT e 7 

amostras possuíam um teor de 0 a 5% destes compostos (24). 

Ao contrário do que se verificou nos resultados obtidos no estudo que foi 

realizado na Zona de Intervenção da Direcção Regional da Beira Litoral, os 

resultados dos testes realizados aos óleos de fritura que foram avaliados nas 

Cantinas do Concelho de Barcelos, revelaram na sua generalidade características 

boas (0 a 5% de CPT). Esta situação poderá ser indicador de que em grande 

parte das unidades, o óleo não é reutilizado, o que diminui a probabilidade de 

confeccionar alimentos com óleos excessivamente degradados. 

Solicitação de análises aos manipuladores de alimentos. 

Foram submetidos a controlo de higiene as pessoas que, no exercício da 

sua profissão, entram directa ou indirectamente em contacto com as matérias e 

produtos alimentares (25); ou seja, quer em utensílios, superfícies e equipamentos, 

quer em alimentos. 

A prevenção das doenças transmitidas pelos alimentos compreende, entre 

outras, impedir a manipulação de alimentos do pessoal que entra em contacto 

directo com os mesmos que tenha contraído, ou suspeite ter contraído doença 

contagiosa ou sofra de doença da pele, doença do aparelho digestivo 

acompanhada de diarreia, vómitos ou febre, inflamação da garganta, do nariz, dos 

ouvidos ou dos olhos(26). 

A detecção de microrganismos patogénicos nos portadores ainda não é um 

procedimento fidedigno, os resultados negativos podem proporcionar uma falsa 
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segurança. Idealmente, as análises clínicas aos manipuladores de alimentos 

deveriam ser realizadas diariamente, visto que um resultado negativo obtido num 

determinado dia, não oferece garantias de segurança no dia seguinte (27). Devido 

aos custos elevados, as análises clínicas solicitadas pela UOSPB só puderam ser 

realizadas anualmente. 

As análises revelaram um elevado número de manipuladores de alimentos 

que são portadores sãos de microrganismos patogénicos e parasitas. 

Em relação aos microrganismos encontrados na orofaringe dos 

manipuladores, os agentes prevalentes foram o S. aureus e a Sphingomona 

paucimobilis. 

Nas fezes dos manipuladores, os microrganismos detectados foram a 

Salmonella arizonae e a E. coli 0157:H7. No que diz respeito aos parasitas 

encontrados nas fezes, destaca-se o Ascaris lumbricoides, seguido da 

Entamoeba coli e da Giardia lamblia. 

Num estudo que visava determinar as Condições de Saúde dos 42 

Manipuladores de Alimentos que operam na Cantina da Universidade Federal 

Rural do Rio de Janeiro (Brasil), o exame coprológico demonstrou a presença de 

parasitas nas fezes de 4 manipuladores. Os agentes identificados foram Ascaris 

lumbricoides e Enterobios vermicularis. Estes índices podem ter-se devido a uma 

educação sanitária deficiente. Em relação a bacteriologia das fezes, não foi 

detectada cultura patogénica, ou seja, os microrganismos da flora saprofita eram 

normais do trato gastrointestinal(28). 

Em relação a surtos de TAC ocorridos em Portugal, no Concelho de 

Lisboa, no período compreendido entre o ano 1997 e 1999, os dados relativos aos 

mesmos revelaram que existiram 30 surtos e 4 casos isolados que afectaram um 
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total de 315 pessoas. Os agentes etiológicos isolados foram: Salmonella 

enteritidis, S. aureus, E. coli, germes aeróbios mesofilos, B. cereus e Cl. 

períringens. Contudo, verificou-se que na maior parte dos incidentes não foi 

possível identificar o agente causal. No que se refere aos locais de consumo, 

predominaram os refeitórios. Relativamente às causas que motivaram a 

ocorrência, verificou-se que a maioria dos problemas surgiram associados à 

preparação e confecção de grandes quantidades de alimentos com antecedência 

e a recontaminação pós-confecção por parte do pessoal manipulador(16). 

Durante o ano de 2002 o CRSPN teve conhecimento da ocorrência de 27 

surtos de toxinfecção alimentar. No total dos surtos, adoeceram 577 pessoas. A 

etiologia dos surtos foi confirmada laboratorialmente na maioria das situações (17 

de 27), sendo desconhecida em cerca de um quinto dos casos. A etiologia 

bacteriana foi responsável pela maioria (62%) dos surtos em que foi possível 

confirmar laboratorialmente ou presumir a etiologia, seguindo-se-lhe as toxinas 

(29%) e a etiologia vírica (9%). A forma de transmissão dos surtos foi 

predominantemente alimentar. Os alimentos que veicularam a doença foram 

desconhecidos em 9 dos 27 surtos (33,3%), foram confirmados laboratorialmente 

em 4 surtos (14,8%) e foram presumidos com base na investigação 

epidemiológica nos restantes 14 surtos (51,9%). O presunto de fabrico caseiro foi 

o veículo de transmissão em dois dos surtos provocados pelo Clostridium 

botulinum, o surto provocado pela enterotoxina do S. aureus foi veiculado por um 

alimento confeccionado com carne e os surtos de Salmonella entérica foram 

veiculados maioritariamente por ovos e por alimentos confeccionados com carne. 

As refeições de âmbito familiar representaram cerca de metade dos surtos 

conhecidos (14 de 27), seguindo-se-lhe as refeições colectivas (10 de 27), tendo-
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se classificado como comunitários os dois restantes surtos. Dentro das TAC, 

metade ocorreram na sequência de refeições servidas em estabelecimentos de 

restauração (5 de 10), três refeições servidas em refeitórios de estabelecimento 

do ensino e duas refeições servidas noutro tipo de refeitórios (Centro de dia e 

Actividades de Tempos Livres - ATL). No que se refere ao local de confecção das 

refeições, os estabelecimentos comerciais de restauração foram os que mais 

vezes confeccionaram refeições (9 de 25), seguindo-se a confecção doméstica (7 

de 25) e em refeitórios (6 de 25). Em 13 dos 27 surtos foi possível identificar 

factores que contribuíram para a ocorrência da toxinfecção. Os factores 

contributivos mais vezes apontados foram: más práticas de higiene na 

preparação, utilização de água não potável, utilização de matéria prima 

contaminada, preparação de alimentos com muita antecedência e contaminação 

por parte dos manipuladores. Assim, os factores ambientais, nomeadamente a 

qualidade da água e a contaminação por parte dos manipuladores foram os 

factores mais comuns (8 de 31), seguindo-se as situações de manipulação 

inadequada (29). 

A vigilância epidemiológica dos surtos de TAC é apenas um dos 

componentes do sistema de vigilância, o qual concorre para a promoção da 

segurança alimentar. Prevenir e controlar as TAC é um desafio que tem vindo a 

assumir aspectos diferentes à medida que os tempos vão evoluindo. Tais desafios 

só podem ser vencidos com o investimento no sistema de vigilância já existentes, 

com o reforço dos recursos humanos disponíveis, com o investimento na sua 

formação e com o reforço e/ou desenvolvimento da colaboração com outros 

sectores, tanto na área da saúde, como noutras áreas (5'10'30). 
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Por outro lado, e ainda que os resultados obtidos nos parâmetros avaliados 

sejam aceitáveis, não podemos esquecer a importância que tem a formação dos 

manipuladores de alimentos, sobretudo se tivermos em conta que geralmente na 

maioria dos estabelecimentos o pessoal tem uma deficiente formação técnico-

sanitária desconhecendo a responsabilidade que tem na preparação de 

alimentos, ignorando o significado da consciência profissional e ainda revelar total 

ignorância relativamente ao autocontrole Se conseguirmos que os manipuladores 

compreendam a facilidade com que os microrganismos se desenvolvem nos 

alimentos, sua ubiquidade e os riscos, deixarão de ver as normas de higiene e as 

exigências das condições higio-sanitárias como imposições da administração. 

A adaptação dos locais a condições técnico-sanitárias determinadas pela 

legislação em vigor, é fundamental para minimizar os riscos na preparação dos 

alimentos. É importante conseguir uma adequação dos locais já existentes, bem 

como as novas instalações deveriam cumprir os pré-requisitos mínimos exigidos 

por lei. Também é necessário que os responsáveis dos estabelecimentos que 

confeccionam refeições colectivas tenham consciência que a formação destinada 

aos manipuladores deve ser contínua, de modo a que os mesmos conheçam as 

precauções necessárias para evitar a contaminação alimentar, com o propósito a 

higiene alimentar seja entendida como um modo de estar e não apenas como um 

conjunto de regras e obrigações. 

Assim, se partirmos de umas instalações adequadas, se incidirmos na 

formação dos manipuladores e se for aplicado uma adequada metodologia de 

autocontrolo, estaremos a contribuir para que os estabelecimentos de 

Restauração Colectiva garantam a produção de alimentos seguros e inócuos para 

os consumidores. 
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Os resultados deste trabalho mostram que: 

1. As condições técnico-sanitárias existentes nas Cantinas de Restauração 

Colectiva são na sua globalidade aceitáveis. 

2. Na apreciação dos resultados das amostras a alimentos predominaram a 

características aceitáveis nas diferentes unidades. 

3. As louças ou talheres possuem na sua generalidade características 

aceitáveis. 

4. As superfícies que contactam os alimentos possuem também 

maioritariamente características aceitáveis. 

5. As mãos ou mãos com luvas dos manipuladores de alimentos apresentam 

características higiénicas satisfatórias (ausência de microrganismos 

patogénicos) durante a manipulação de alimentos. 

6. O Óleo de Fritura utilizado na confecção de alimentos na maioria das 

unidades é de boa qualidade. 

7. A grande parte dos manipuladores de alimentos encontravam-se aptos 

para preparar alimentos, no que se diz respeito a ausência de 

microrganismos patogénicos e parasitas. 

Apesar dos resultados serem predominantemente aceitáveis, não podemos 

deixar de salientar que é preocupante o elevado número de amostras de 

alimentos, esfregaços de louças ou talheres, superfícies e mãos ou mãos com 

luvas dos manipuladores e de análises realizadas aos manipuladores de 

alimentos que possuem características não aceitáveis e más, aumentando o risco 

de TAC no Concelho de Barcelos. 
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Anexo 1 

CANTINAS EXISTENTES NO CONCELHO DE BARCELOS 

Vigilância da Qualidade dos Alimentos nas Cantinas de Restauração Colectiva do Concelho de Barcelos 



ESCOLAS 

ZONA NORTE DO CÁVADO 

Agrupamento de Escolas Gonçalo Pereira 
EB1 de Aldão - Vila Frescainha São Martinho 
Jardim de Infância Casal do Nil - Vila Frescainha São Martinho 
EB1 da Cachadinha - Abade de Neiva 
Jardim de Infância de Igreja -Abade de Neiva 
EB1 de Igreja - Vila Boa 
Jardim de Infância de Igreja - Vila Boa 
EB1 Sede N° 2 - Bairro de Misericórdia 

Agrupamento de Escolas Gonçalo Nunes 
Escola Gonçalo Nunes - Barcelos 
Jardim de Infância N° 1 - Arcozelo 
Jardim de Infância N° 3 - Arcozelo 

Agrupamento de Escolas Vila Cova 
Escola de Vila Cova 
Jardim de Infância de Vila Cova 
Escola de Creixomil 
Jardim de Infância de Creixomil 
Escola de Perelhal 
Jardim de Infância de Perelhal 
Escola de Vilar de Monte 
Jardim de Infância de Vilar do Monte 
EB2,3 de Vila Cova 

Agrupamento de Escolas Vale do Tamel (Lijó) 
EB1 de Lijó - Lugar de Igreja 
Jardim de Infância de Igreja - Lijó 
EB1 de Fraião N° 1 - Tamel São Veríssimo 
Jardim de Infância de Igreja - Tamel São Veríssimo 
EB1 de Carapeços - Lugar de Igreja 
Jardim-de-infância de Igreja N° 1 - Carapeços 
Jardim de Infância de Igreja N° 2 - Carapeços 
EB1 de Silva - Lugar de Igreja 
Jardim de Infância de Trás do Prado - Silva 

Refeições servidas pelo Centro Social e Recreativo da Silva 
EB 2,3 de Lijó 

Agrupamento de Escolas Manhente 
EB 2,3 de Manhente 



Escola de Alheira 
Jardim de Infância de Alheira 

Refeições servidas pelo Centro de Bem Estar Social de Alheira 
Escola de Aborim  
Jardim de Infância de Alvito São Pedro  
Escola de Alvito São Pedro 

Refeições servidas pela Casa do Povo de Alvito São Pedro 
Jardim de Infância de Campo  
Jardim-de-infância de Roriz 

Escola de Fragoso 
Jardim de Infância de Fragoso  
Escola de Aldreu 
Jardim de Infância de Aldreu 

Refeições servidas pela Escola de Fragoso 
Escola de Durrães 
Jardim de Infância de Durrães 

Refeições servidas pelo Centro Social de Durrães 
Escola de Tregosa 

Refeições servidas pelo Centro Social de Tregosa 
Escola de Balugães 
Jardim de Infância de Balugães 

Refeições servidas pelo Centro Social de Balugães 

Escola Secundária Alcaides de Faria - Barcelos  
Escola Secundária de Barcelos  
Colégio Didálvi - Barcelos  
Instituto Politécnico de Cavado e Ave (IPCA) - Barcelos 
Escola de Tecnologia e Gestão de Barcelos  



ZONA S U L DO CAVADO 

Escola de Adães 
Jardim de Infância Adães 
Escola de Areias de Vilar 
Jardim de Infância de Areias de Vilar 
Escola de Barcelinhos N° 4 
Jardim de Infância de Barcelinhos - São Brás 

Refeições servidas pela Escola Secundária de Barcelinhos 
Escola de Carvalhal 
Jardim de Infância de Carvalhal 
Escola de Carvalhas 
Jardim de Infância de Carvalhas 
Escola de Gueral 
Jardim de Infância de Gueral 
Escola de Moure 
Jardim de Infância de Moure 
Escola de Remelhe 
Jardim de Infância de Remelhe 
Escola de Rico Covo Santa Eugenia 
Jardim de Infância de Rio Covo Santa Eugenia 
Escola da Várzea 
EB 2, 3 Rosa Ramalho 
Jardim de Infância de Pereira 

EB 2,3 de Viatodos 
Agrupamento de Escolas Vale D Este 

Escola de Chorente 
Jardim de Infância de Chorente 
Escola de Rio Covo Santa Eulália 
Jardim de Infância de Rio Covo Santa Eulália 

Refeições servidas pelo Centro Social de São Teotónio 

Agrupamento de Escolas Abel Varzim 
EB 2,3 Abel Varzim 
Escola de Cristelo N° 1 
Escola de Cristelo N° 2 
Jardim de Infância de Cristelo 

Refeições servidas pelo Centro Social, Cultural e Recreativo Abel Varzim 
Escola de Faria 
Jardim de Infância de Faria 
Escola de Milhazes 
Jardim de Infância de Milhazes 



Jardim de Infância de Barqueiros 

Refeições servidas pelo Centro de Bem Estar Social de Barqueiros 

Agrupamento de Escolas Horizontes do Este 
Escola de Cambeses 
Jardim de Infância de Cambeses 

Agrupamento de Escolas Braga Oeste 
Escola da Pousa 
Jardim de Infância da Pousa 

Escola Secundária de Barcelinhos 
Colégio La Salle 

IPSS 

Associação Social e Recreativa de Alheira (ACRA) 
Associação Pais e Amigos de Crianças (APAC) 
Associação Pais e Amigos de Crianças Inadaptadas (APACI) 
Grupo de Acção Social Cristã (GASC)  
Casa do Povo de Alvito São Pedro 
Casa do Povo de Vila Seca 
Centro de Bem Estar Social de Barqueiros 
Centro Paroquial de Barcelinhos 
Centro de Bem Estar Social de Aguiar 
Centro Sócio Cultural e Recreativo Abel Varzim - Cristelo 
Centro Social e Recreativo da Silva 
Centro Social da Paróquia de Carreira 
Centro de Bem Estar Social de Alheira 
Centro de Assistência Social de Balugães 
Centro Social Paroquial Sagrado Coração de Maria - Vila Cova 
Centro Social e Paroquial de Gilmonde  
Centro Social e Paroquial de Fragoso  
Centro Social e Paroquial de Tregosa 
Centro Social de Durrães 
Centro de Apoio e Solidariedade da Pousa 
Centro Social de Silveiros (Misericórdia de Barcelos) 
Centro Social e Paroquial de Areias de Vilar  
Casa do Povo de Viatodos 
Centro de Bem Estar Social de Macieira de Rates (Cruz Vermelha) 
Centro Social de São Teotónio 
Casa de Santa Maria 
Venerável Ordem Terceira São Francisco "Casa Menino de Deus" 



Infantário Santa Maria - Fonte de Baixo . _ 
Obra Social das Franciscanas Missionárias de Maria "O Viveiro"  
Creche de Santa Maria - Macieira de Rates . 
Creche "As Formiguinhas" . 
Centro Infantil de Barcelos (Infantário da Santa Casa da Misericórdia) 
Infantário Rainha Santa Isabel (Misericórdia) 

CASAS DE SAÚDE 

Casa de Saúde São João de Deus - Barcelos 
Casa de Saúde de São José - Areias de Vilar 

LARES 

Lar Rainha D. Leonor 
Lar Grande Dependentes 

Refeições servidas pelo Lar Rainha D. Leonor 
Hotel-Lar Conde de Barcelos 
1 ar Nossa Senhor? Ha Misericórdia 
Lar Santo André 

HOSPITAL 

Hospital Santa Maria Maior - Barcelos  

CLÍNICA 

Clínica Particular de Barcelos 
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Unidade Operativa de Saúde Pública de Barcelos 

GRELHA DE OBSERVAÇÃO 

Estabelecimento: 
Dia da Visita: / 

COZINHA 

Zona limpa e zona suja devidamente delimitada 
Paredes lisas, impermeáveis de fácil lavagem e desinfecção 
Pavimento antiderrapante de fácil lavagem e desinfecção 
Ralos de escoamento coberto com grelhas em bom estado 
Superfícies de trabalho lisas e impermeáveis, de fácil lavagem e desinfecção 
Superfícies corte em material resistente, impermeável, de fácil lavagem e desinfecção 
Lava louças com água corrente quente e fria 
Sistema de extracção de fumos e vapores adequado 
Sistema de electrocussão de insectos 
Lavatório com água quente e fria, sabão líquido, toalhetes de papel ou secador eléctrico 
Janelas com rede de protecção contra insectos 
Frigoríficos e arcas congeladoras em número adequado 
Recipientes para o lixo tapados e revestidos com sacos plásticos 
Abastecimento público de água 

INSTALAÇÕES SANITÁRIAS 

Sanitários sem comunicação directa com o local de trabalho 
Lavatórios com água corrente com torneiras de comando não manual: 

Com Sabão líquido 
Com Escova de unhas 
Com Toalhetes de papel descartável ou secador eléctrico 

Normas de higiene para os manipuladores afixadas 

MANIPULADORES DE ALIMENTOS 

Fato de trabalho com aspecto limpo 
Mãos e unhas limpas 
Cabelo devidamente protegido com touca ou barrete 
Calçado próprio, adequdo ao local de trabalho 
Ausência de objectos de adorno (anéis e pulseiras) 

Sim Não Código 

Sim Não Código 

Sim Não Código 

HIGIENE DAS INSTALAÇÕES, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS, CONSERVAÇÃO E ARMAZENAMENTO 

Pavimentos, paredes e tectos limpos 
Adequado escoamento de líquidos e gorduras nos locais de lavagem e nos pavimentos 
Despensa limpa, arrumada e sem humidade 
Frigoríficos e congeladores limpos e sem cheiros com termómetros 
Louças e utensílios limpos 
Louça Higienizaha em armários fechados 
Fiambreira limpa e tapada 
Vasilhame, batatas e cebolas armazenadas em local própio 
Produtos de higiene, limpeza e desinfecção arrumados em local próprio 
Conservação adequada de produtos alimentares 
Separação dos produtos devidamente etiquetados, crus e cozinhados em frio 
Alimentos confeccionados tapados em frio 
Sistema adequado de controlo das temperaturas de manutenção dos alimentos 

Sim Não Código 



Responsável pela Cozinha: 

Refeições/Dia: 
Número de Almoços: 

Número de Jantares: 

Resultado do teste do Óleo para Frituras: 

Bom Médio-Bom Médio-Mau Mau Não Possuí 

Manipuladores de Alimentos: 
Análises 

Observações: 

Controlo de Pragas: 

O Técnico: 
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Anexo 3 

MONITORIZAÇÃO DO ESTADO HIGIÉNICO DE LOUÇAS E TALHERES 

Vigilância da Qualidade dos Alimentos nas Cantinas de Restauração Colectiva do Concelho de Barcelos 



Ministério da Saúde 

1. Introdução 

Avaiía-se a eficácia dos métodos de 

lavagem adoptados nas cozinhas e 

refeitórios por esf regaços obtidos de loucas 

e talheres lavados. 

2. Método de colheita 

Humedeça uma zaragatoa estéril num tubo 

contendo 10 ml de triptona salina, retire o 

excesso de liquido pressionando a 

zaragatoa contra as paredes internas do 

tubo. Pegue na zaragatoa fazendo um 

ângulo de 30° com a superfície a analisar. 

Passe-a na superfície a analisar em várias 

direcções perpendiculares umas às outras, 

tendo o cuidado de ir rodando a zaragatoa 

com os dedos. 

2.1. Método 1 Utilize uma zaragatoa para 5 

peças análogas. Passar a zaragatoa 

através de toda a superfície que será 

conforme a peça: 

Pratos e tigelas; superfície interna em 

contacto com o alimento; 

Chávenas, copos e canecas: superfície 

interna e externa até 3cm abaixo do bordo; 

Colheres, facas e garfos : parte interna e 

externa, (que contacta com o alimento) 

bem como entre os dentes destes últimos. 

Mergulhe a zaragatoa na solução após 

esfregaço de cada peça, e retire o excesso 

de liquido pressionando a zaragatoa contra 

as paredes internas do tubo. Depois de 

passar desta forma 5 peças análogas. 

Monitorização do estado higiénico 
de louças e talheres 
em contacto com alimentos 

> 

introduza' a zaragatoa no tubo partindo a 

haste ,desta assépticamente. 

2.1 Método 2 Passar a zaragatoa através 

de toda a superfície que quer analisar. 

Faça um isolamento com a zaragatoa, 

numa placa com o meio apropriado ( Rapid 

E.coli, Baird Parker...). 

Repita a operação para cada meio que 

utilizar. 

3.Transporte 

3.1. O transporte da amostra colhida pelo 

método referenciado em 2.1, é feito em 

mala isotérmica (0-4°C), durante o mínimo 

tempo possível (preferencialmente até 

4horas) até ao laboratório. A análise deve 

iniciar-se durante as 24h após a colheita. 

3.2. O transporte das placas de petri com 

meio de cultura semeadas pelo método 2.2 

devem ser transportadas ao laboratório à 

temperatura ambiente, o mais rapidamente 

possível. 

4. Procedimentos 

4.1.1 .Sementeiras Homogeneíze os tubos 

contendo as zaragatoas misturando 

vigorosamente no vortex durante 30 

segundos, ajustando a velocidade de fornia 

a que o líquido suba até 2-3cm do topo. 

Faça diluições decimais (normalmente até 

10 - ') , utilizando tubos com 9ml de triptona 

salina coloque 1ml da solução mãe ou da 

diluição anterior. 
1/2 
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Monitorização do estado higiénico 
de louças e talheres 
em contacto com alimentos 

! Ministério da Saúde 

Semeie por técnica de incorporação, 2x1 ml 

e 2x1 ml dil10"1 em Plate Count Agar e 

incube a 30°C durante 72horas. Inocule 

com 1ml da solução mãe, 3 tubos de caldo 

de MacConkey de concentração simples 

(MAC), incube-os a 37°C durante 48horas. 

4J2. As placas quando chegam ao 

laboratório são imediatamente incubadas à 

temperatura apropriada ao microrganismo 

que se está a pesquisar. 

5.Confirmações 

Os tubos MAC que fermentarem (amarelos) 

com produção de gás são sujeitos a. provas 

de confirmação. São passadas 3 gotas 

para caldo de Verde brilhante 2% (VB) a 

37°C, 48h, e VB e água peptonada (indol), 

que incuba a 44,5°C durante 48h. 

São considerados positivos os testes que 

apresentarem produção de gás em meio de 

VB e formação de um anel rosa após 

adição de reagente de Kovacs ao meio de 

água peptonada. 

"Pesquisa Negativa" consoante o resultado 

e confirmação da produção de gás a 37°C, 

44,5°C e produção de indol foi 

respectivamente positiva ou negativa. 

O estado higiénico considera-se 

satisfatório se o n° de germes for inferior a 

100 ufc por peça e a pesquisa de 

coliformes for negativa. 

O estado higiénico considera-se. não 

satisfatório se o n° de germes for superior 

a 100/peça ou se a presença de coliformes 

for positiva. 

O estado higiénico considera-se mau 

quando a presença de coliformes fecais ou 

de Eco//'é positiva. 

6 Expressão dos Resultados 

Calcular o n° de colónias de germes e de 

bolores e leveduras por peça, multiplicando 

por 2 o resultado obtido em 1ml. O não 

aparecimento de ufc dará o resultado de 

germes <1/peça 

O resultado da presença ou ausência de 

Coliformes totais, fecais e de E.coli. é 

indicada como "Pesquisa Positiva" ou 

2/2 
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Anexo 4 

MONITORIZAÇÃO DO ESTADO HIGIÉNICO DE 
SUPERFÍCIES EM CONTACTO COM ALIMENTOS 

Vigilância da Qualidade dos Alimentos nas Cantinas de Restauração Colectiva do Concelho de Barcelos 



Ministério da Saúde 

Monitorização do estado higiénico 
de superfícies 
em contacto com alimentos 

1. Introdução 

Avalia-se a eficácia dos métodos de 

lavagem adoptados nas cozinhas e 

refeitórios por esfregaços obtidos em 

superfícies lavadas. 

2. Método de colheita 

Humedeça uma zaragatoa estéril num tubo 

contendo 10 ml de triptona salina, retire o 

excesso de liquido pressionando a 

zaragatoa contra as paredes internas do 

tubo. Pegue na zaragatoa fazendo um 

ângulo de 30° com a superfície a analisar. 

Passe-a na superfície a analisar que será 

25 a 50cm2 • em várias direcções 

perpendiculares umas às outras, tendo o 

cuidado de ir rodando a zaragatoa com os 

dedos. 

2.1. Método 1. Depois de passar desta 

forma a superfície, introduza a zaragatoa 

no tubo partindo a haste .desta 

assepticamente. 

2.1 Método 2 Faça um isolamento com a 

zaragatoa, numa placa com o meio 

apropriado ( Rapid E.coli, Baird Parker...). 

Repita a operação para cada meio que 

utilizar. 

3.Transporte 

3.1. O transporte da amostra colhida pelo 

método referenciado em 2.1, é feito em 

mala isotérmica (0-4°C), durante o mínimo 

tempo possível (preferencialmente até 

4horas) até ao laboratório. A análise deve 

iniciar-se durante as 24h após a colheita. 

3.2. O transporte das placas de petri com 

meio de cultura semeadas pelo método 2.2 

devem ser transportadas ao laboratório à 

temperatura ambiente, o mais rapidamente 

possível. 

4. Procedimentos 

4.1.1 .Sementeiras Homogeneíze os tubos 

contendo a zaragatoa misturando 

vigorosamente no vortex durante 30 

segundos, ajustando a velocidade de forma 

a que o líquido suba até 2-3cm do topo. 

Faça diluições decimais (normalmente até 

10 ~1), utilizando tubos com 9ml de triptona 

salina coloque 1ml da solução mãe ou da 

diluição anterior. 

Semeie por técnica de incorporação, 2x1ml 

e 2x1 ml dil10"1 em Plate Count Agar e 

incube a 30°C durante 72horas. Inocule 

corn 1ml da solução mãe, 3 tubos de caldo 

de MacConkey de concentração simples 

(MAC), incube-os a 37°C durante 48horas. 

4.2. As placas quando chegam ao 

laboratório são imediatamente incubadas à 

temperatura apropriada ao microrganismo 

que se está a pesquisar. 

5.Confirmações 

Os tubos MAC que fermentarem (amarelos) 

com produção de gás são sujeitos a provas 

de confirmação. São passadas 3 gotas. 
1/2 
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Ministério da Saúde  

para caldo de Verde brilhante 2% (VB) a ■-.. 
37°C, 48h, e VB e água peptonada (indol), 
que incuba a 44,5°C durante 48h. 

São considerados positivos os testes que 

apresentarem produção de gás em meio de 

VB e formação de um anel rosa após 

adição de reagente de Kovacs ao meio de 

água peptonada. 

6. Expressão dos Resultados 

Calcular o n.° de colónias de germes a 37 e 

22°C por cm
2
, multiplicando por 10 e 

dividindo pela área da superfície analisada 

o n.° de ufc obtido em 1ml. 

O resultado da presença ou ausência de 

Coliformes totais, fecais e de E.coli. é 

indicada como "Pesquisa Positiva" ou 

"Pesquisa Negativa" consoante o resultado 

e confirmação da produção de gás a 37°C, 

44,5°C e produção de indol foi 

respectivamente positiva ou negativa. 

O estado higiénico considera-se 

satisfatório se o n.° de germes for inferior 

a 100 ufc/cnf e a pesquisa de coliformes 

for negativa. 

O estado higiénico considera-se não 

satisfatório se o n.° de germes for superior 

a 100 ufc/crrf ou se a presença de 

coliformes for positiva. 

O estado higiénico considera-se mau 
quando a presença de cT^îfôWësTëcais ou 

de E.coli é positiva. 2/2 
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Vigilância da Qualidade dos Alimentos nas Cantinas de Restauração Colectiva do Concelho de Barcelos 



1. Introdução 

Avaiia-se a eficácia da lavagem de 

mãos e da higiene das luvas em 

utilização por esfregaços obtidos em 

pessoas que acabaram de higienizar 

as mãos ou que se encontram a 

manusear alimentos prontos a comer 

e/ou utensílios lavados. 

2. Método de colheita 
Humedeça uma zaragatoa estéril 

num tubo contendo 10 ml de triptona 

salina, retire o excesso de liquido 

pressionando a zaragatoa contra as 

paredes internas do tubo. Pegue na 

zaragatoa fazendo um ângulo de 30° 

com a superfície a analisar. Passe-a 

na palma da mão nos dedos e unhas 

em várias direcções perpendiculares 

umas às outras, tendo o cuidado de 

ir rodando a zaragatoa com os 

dedos. 

2.1. Método 1 Mergulhe a zaragatoa 

na solução após esfregaço de cada 

mão, e retire o excesso de liquido 

pressionando a zaragatoa contra as 

paredes internas do tubo. Depois de 

passar desta forma as duas mãos, 

introduza a zaragatoa no tubo 

partindo a haste, desta 

assépticamente. 

Monitorização do estado higiénico 
De mãos e mãos com luvas 

2.1 Método 2 Faça um isolamento 

com a zaragatoa, numa placa com o 

meio apropriado ( Rapid E.coli, Baird 

Parker...). 

Repita a operação para cada meio 

que utilizar. 

3.Transporte 
3.1. O transporte da amostra colhida 

pelo método referenciado em 2.1, é 

feito em mala isotérmica (0-4°C), 

durante o mínimo tempo possível 

(preferencialmente até 4horas) até 

ao laboratório. A análise deve iniciar-

se durante as 24h após a colheita. 

3.2. O transporte das placas de petri 

com meio de cultura semeadas pelo 

método 2.2 devem ser transportadas 

ao laboratório à temperatura 

ambiente, o mais rapidamente 

possível. 

4. Procedimentos 

4.1. Homogeneíze os tubos contendo 

as zaragatoas misturando 

vigorosamente no vortex durante 30 

segundos, ajustando a velocidade de 

forma a que o líquido suba até 2-3cm 

do topo. 

Faça diluições decimais 

(normalmente até 10 ~1), utilizando 

tubos com 9ml de triptona salina 

coloque 1ml da solução mãe ou da 
1/3 
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Ministério da Saúde 

diluição anterior. 

Semeie por técnica de espalhamento 

0,1 ml em meio de Bairà Parker (BP) 

ou Manitol Salt Agar (M S A ) e 

incube a 37°C durante 48h Inocule 

corn 1ml da solução mãe, 3 tubos de 

caldo de MacConkey de 

concentração simples (MAC), 

incube-os a 37°C durante 48horas. 

Inocule corn 3ml um caldo de 

Chapman e incube a 37°C durante 

48h. 

No caso de serem luvas semeie por 

técnica de incorporação 1ml e 1ml 

dilKT1 em Plate Count Agar e 

incube a 30°C durante 72horas. 

4.2. As placas quando chegam ao 

laboratório são imediatamente 

incubadas à temperatura apropriada 

ao microrganismo que se está a 

pesquisar. 

5.Confirmações 

Os tubos de MAC que fermentarem 

(amarelos) com produção de gás são 

sujeitos a provas de confirmação. 

São passadas 3 gotas para caldo de 

verde brilhante 2% (VB) a 37°C, 48h, 

e V B e água peptonada (indol), que 

incuba a 44.5°C durante 48h. 

São considerados positivos os testes 

que apresentarem produção de gás 

em meio de VB e formação de um 

anel rosa apôs'ãdiçTo "de reagente 

Monitorização do estado higiénico 
De mãos e mãos com luvas 

v 

de Kovacs ao meio de água 

peptonada. 

O meio de Chapman é isolado em 

meio de BP ou M S A. No meio de 

BP e M S A é pesquisada a presença 

de Staphylococcus coagulase 

positiva. 

6. Expressão dos Resultados 

O resultado da presença ou ausência 

de Coliformes totais, fecais e de 

E.coli. é indicada como "Pesquisa 

Positiva' ou 'Pesquisa Negativa" 

consoante o resultado e confirmação 

da produção de gás a 37°C, 44,5°C e 

produção de indol foi 

respectivamente positiva ou 

negativa. 

A presença ou ausência de 

Staphylococcus coagulase positiva é 

indicada como "Pesquisa Positiva" 

ou "Pesquisa Negativa" 

O n° de colónias de germes por mão 

com luva é obtido, multiplicando por 

5 o resultado obtido em 1ml. O não 

aparecimento de ufc dará o resultado 

de germes < 5/ mão 

O estado higiénico em mãos com 

luvas 

considera-se satisfatório se o n° de 

germes for inferior ou igual 100 
2/3 
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Anexo 6 

T E S T E U T I L I Z A D O P A R A A A V A L I A Ç Ã O D A Q U A L I D A D E D O S Ó L E O S D E F R I T U R A 

Vigilância da Qualidade dos Alimentos nas Cantinas de Restauração Colectiva do Concelho de Barcelos 



'Teste rápido 
para avaiiaçãu du qtiauaudc 

ele óleos de friture! 

CONTROLO DA QUALIDADE DO ÓLEO DE FRITURA 

Os óleos comestíveis utilizados na tritura quando submetidos a uma utilização prolongada a 
temperaturas elevadas, sofrem alterações nas suas características. 

À medida que um óleo de fritura é usado vai sendo degradado e o teor em compostos polares 
totais vai aumentando. Alguns dos produtos que se formam durante o aquecimento são prejudiciais 
para a saúde humana, apresentando mesmo características mutagénicas (carcinogénicas). 

0 controlo da qualidade de um óleo de fritura torna-se um processo indispensável a realizar em 
qualquer estabelecimento onde se fritem produtos alimentares. 

O grau ile degiadação de um óleo pode sei avaliado de umn forma simples e rápida através da 
utilização do teste íX&C , que consiste na mudança de cor. cm função da concentração de 
compostos polares lotais contidos no óleo adicionado. O resultado do teste é imediato e obtido pela 
comparação da cor resultante, com a escala de cores afixada no tubo. 

INSTRUÇÕES PARA A REALIZAÇÃO DO Cí 

1 - Com o ouxílio do pipeta, e após retirar a tompa do tubo. 
introduzir cuidadosamente o óleo quente (a temperatura 
inferior o 1 20° C) oté ò parte inferior do autocolante que 
contém a escala de cores. 

1 

p s 
/> 

2- Colocar a tompa no tubo e agitar bem otó obtor umo 
mistura homogénea. 
Noto: Se o óleo não se encontrar bem quente noo se obterá umo 

boo misturo, pelo que deverá colocor o porte inferior do tubo, 
sem molhar o autocolante, num recipiente com aguo quente 
(aproximadamente a + Ó5C O, e ogitar vigorosamente ote 
observar umo perfeito homogeneização. 

3- R leitura é feita segurando o tubo em posição vertical virado 
directamente para a luz e 2 min. após a homogeneização do óleo. 

Comparar a cor obtida com a escala de cores do tubo. 



Teste rápido 
paffi avaliação da qualidade 

de óleos de fritura 

INTERPRETAÇÃO DOS RESULTADOS 

Avaliação do óleo 
(pelo resultado da escala 

de cores) 

Cone. estimada de CPT 
(compostos polares 

totais) 
Atitude a tomar 

BOM 0 - 5% USRR COM CONFIANÇA 

MÉDIO 
(cor aproximado ao bom) 6- 11% USAR COM CONFIANÇA 

MéDIO 
(cor aproximado ao mau) 12- 17% USAR COM CONFIANÇA* 

MAU Sup. o 17% R6J6ITAR 

' controlar este óleo após o próximo fritura 

CONSERVAÇÃO DO KIT 

A caixa que contem os tubos para o teste ydíeo deve ser guardada cm local seco. fresco c ao 
abrigoda luz. 

f obricodo c distribuído, em exclusivo, por: 

CENTRO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL DO SECTOR ALIMENTAR 
Av" 25 l ie Abr i l , 22, 1"e 3° 1679-015 PONTINHA ' Totefono: 214 789 500 Fax: 214 796 120 

CENTRO PROTOCOLAR EUtRE: 

&EJ&©^# § sp 
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Anexo 7 

PARÂMETROS PARA A APRECIAÇÃO MICROBIOLÓGICA DE 
ALIMENTOS PRONTOS A COMER 

Vigilância da Qualidade dos Alimentos nas Cantinas de Restauração Colectiva do Concelho de Barcelos 
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