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Informação ao consumidor e promoção  
da saúde
Consumer information and heath promotion

A promoção da saúde e, designadamente, de medidas de 

alimentação saudável, são uma das grandes prioridades do 

atual Governo Constitucional, como tentativa de resposta 

ao crescente aumento da obesidade e de doenças associa-

das (cardiovasculares, oncológicas, diabetes). As Políticas 

Saudáveis – forma como é definido um dos quatro eixos es-

tratégicos do atual Plano Nacional de Saúde – estabelecem 

que todos devem procurar contribuir para, entre outras, a 

criação de condições promotoras e protetoras da saúde e 

do bem-estar dos cidadãos, bem como assegurar que estes 

têm acesso a uma informação adequada sobre os alimentos 

e igual oportunidade de fazer escolhas saudáveis e uma util i-

zação segura dos géneros alimentícios que consomem.

Neste contexto, a entrada em vigor do Regulamento (UE) 

n.º_1169/2011 (http://data.europa.eu/eli/reg/2011/1169/oj ), cons-

tituiu um grande suporte e um importante instrumento aliado 

à implementação destas políticas de saúde, no que se refere, 

em concreto, à prestação de informação aos consumidores 

sobre os géneros alimentícios, em particular, através da sua 

rotulagem, proporcionando uma base para que estes façam 

escolhas mais adequadas. A recente entrada em aplicação 

da alínea l), do artigo 9.º do referido Regulamento, em 13 de 

dezembro passado, que obriga à indicação da declaração 

nutricional na embalagem de todos os géneros alimentícios 

pré-embalados, vem reforçar a base para que os princípios

orientadores destas políticas, que defendem o direito dos con-

sumidores à informação sobre os alimentos e a educação nutri-

cional da população, sejam implementados.

O Instituto Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge (INSA), 

através do seu Departamento de Alimentação e Nutrição, tem 

acompanhado com grande atenção e compromisso todas 

estas medidas, procurando participar e intervir de forma rele-

vante na prossecução destes objetivos, sobretudo no que se 

refere à disponibilização de informação sobre as caraterísti-

cas nutricionais dos géneros alimentícios, em prol da saúde 

da população.

A Tabela da Composição de Alimentos (TCA), elaborada e edi-

tada pelo INSA, é o documento de referência sobre a compo-

sição nutricional dos alimentos portugueses, cuja informação 

resulta predominantemente de análises a géneros alimentí-

cios realizadas nos seus laboratórios. Este documento tem 

vindo a ser atualizado desde os primeiros estudos analíticos 

de nutrientes em alimentos, em 1930, por Gonçalves Ferreira, 

contendo a última edição (2016) 1149 alimentos e 43 compo-

nentes. A TCA encontra-se atualmente disponível para con-

sulta onl ine (http://portfir.insa.pt), e constitui uma fonte de

dados estabelecidos e aceites, podendo desta forma ser uma 

importante ferramenta para as empresas, nomeadamente para 

o cálculo dos valores energéticos e das quantidades dos nu-

trientes que devem constar na declaração nutricional obriga-

tória dos seus produtos (de acordo com o Regulamento (EU) 

n.º 1169/2011), bem como para os profissionais de saúde, por 

exemplo na orientação de dietas, e para o próprio consumidor, 

permitindo-lhe fazer escolhas mais informadas.
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Para potenciar a centralização, compilação, análise e ges-

tão dos dados produzidos em Portugal, permitindo uma me-

lhor util ização dos recursos disponíveis no país, e pondo-os 

ao serviço da comunidade foi criado, em 2008, o programa 

PortFIR (Portal de Informação Alimentar).  O PortFIR envol-

ve cerca de 60 entidades públicas/privadas, que entre outros 

objetivos tem procurado reunir informação alimentar e dados 

analíticos, dispersos pela indústria, universidades e/ou ou-

tras entidades públicas ou privadas, compilando-os de for-

ma a carregar continuamente uma plataforma de informação, 

centralizada e atualizada, sobre composição, contaminação 

e consumos alimentares, onde se inclui a TCA.

Poderíamos, ainda, referir outras iniciativas sobre disponibili-

zação de informação aos consumidores: 

– a ação “Ciência e Cultura mas que Mistura”, que se realizou 

pela primeira vez em 2016 e que pretendeu aproximar os ci-

dadãos da comunidade científ ica do Instituto e do trabalho 

desenvolvido nesta área, transmitindo conhecimento técnico 

sobre a TCA de forma informal;

– o projeto “Educar para Prevenir”, focado no aumento da lite-

racia da população estudantil, dos vários níveis de ensino, em 

áreas distribuídas por três módulos: segurança alimentar, com-

posição nutricional dos alimentos - em concreto a promoção da 

utilização da TCA, e rotulagem alimentar. 

Os primeiros materiais de apoio aos professores, que lecionam 

disciplinas em cujos programas estes temas se enquadram, es-

tão disponíveis no website do INSA, em:

www.insa.pt/sites/INSA/Portugues/AreasCientif icas/AlimentN

utricao/Paginas/EducarparaPrevenir.aspx

Assim, o INSA continuará a seguir de forma cada vez mais ati-

va este percurso, procurando garantir à população a disponi-

bilização de mais e melhor informação sobre os alimentos que 

consomem e contribuir para a tomada de decisões mais escla-

recidas na defesa da saúde pública.

Roberto Brazão, Maria da Graça Dias, Silvia Viegas

Investigadores da Unidade de Observação e Vigi lância
Depar tamento de Al imentação e Nutr ição
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_Resumo

A ONU declarou o ano de 2016 como Ano Internacional das Leguminosas 
Secas com o propósito de elevar a consciência das comunidades sobre 
a importância do papel destes alimentos, em diversas áreas entre elas a 
saúde e a nutrição. As Leguminosas são por definição grãos contidos em 
vagens. Estas dividem-se em leguminosas secas, que incluem o feijão, 
grão, soja e lentilhas e frescas como as ervilhas e as favas. Do ponto de 
vista nutricional, as leguminosas são ricas em hidratos de carbono de ab-
sorção lenta, fibra, proteínas, vitaminas do complexo B, minerais, como o 
cálcio, ferro, fósforo, potássio e magnésio, e fitoquímicos como os com-
postos fenólicos. Considerando os valores de ingestão diária recomen-
dados pela EFSA podemos verificar que o consumo de 100 g de feijão 
manteiga, preto ou de ervilhas suprem mais de 30% da recomendação de 
ingestão em fibra, 19% da ingestão proteica e no caso da soja 30% da in-
gestão em zinco, magnésio e fósforo. Por serem isentos de glúten podem 
constituir, para os doentes celíacos, excelentes alternativas alimentares, 
nomeadamente na substituição de farinhas em produtos de panificação. 
Estudos epidemiológicos comprovaram que o consumo de leguminosas 
pode diminuir em 22% o risco de doença coronária por diminuição dos 
fatores de risco, por melhoria do perfil lipídico, diminuição da pressão ar-
terial, da atividade plaquetária e da inflamação. Pelas suas caraterísticas 
demostram possuir um importante papel, nomeadamente, na prevenção 
de diversas doenças crónicas como a diabetes mellitus, na doença celí-
aca e na redução do risco de obesidade e doença cardiovascular.

_Abstract

The United Nations declared 2016 the International Year of Pulses 
with the purpose of raising the awareness of communities about the 
importance of the role of these foods in various areas, including health 
and nutrit ion. Pulses are annual leguminous crops yielding from one 
to 12 grains or seeds of variable size, shape and colour within a pod. 
From a nutrit ional point of view, leguminous crops are r ich in carbohy-
drates of slow absorption, f iber, protein, B vitamins, minerals such as 
calcium, iron, phosphorus, potassium and magnesium, and phenolic 
compounds. Considering the dai ly intake values recommended by 
EFSA, we can verify that the consumption of 100g of butter beans, 
black beans or peas supply more than 30% of this recommendation on 
f iber intake, 19% on protein intake, in the case of soy 30% of zinc, mag-
nesium and phosphorus intake. Because Pulses are gluten-free, may 
be excellent alternatives for cel iac patients, especial ly in the substitu-
tion of f lour in bakery products. Epidemiological studies have shown 
that the consumption of leguminous crops can reduce the r isk of coro-
nary hear t disease by 22% because of a decrease in r isk factors, by 
improving the l ipid prof i le, decreasing blood pressure, platelet activity 

and inf lammation. For their characteristics, they play an important role, 
especial ly in the prevention of various chronic diseases such as diabe-
tes mell i tus, cel iac disease and reduced the r isk of obesity and cardio-
vascular disease.

_Introdução

A Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas (ONU) 

declarou 2016, o Ano Internacional das Leguminosas sob o 

lema “Sementes nutritivas para um futuro sustentável”, com 

o propósito de elevar a consciência das comunidades sobre 

a importância do papel destes alimentos, em diversas áreas 

entre elas a saúde e a nutrição. Com o principal objetivo de 

“ajudar a eliminar a fome, a insegurança alimentar e a desnu-

trição" e "tornar a agricultura mais produtiva”, define uma 

série de objetivos, entre os quais a consciencialização das po-

pulações sobre os benefícios para a agricultura e para a nutri-

ção (1). As leguminosas são por definição grãos contidos em 

vagens. Estas dividem-se em leguminosas secas, que incluem 

o feijão, grão, soja e lentilhas e as leguminosas frescas, como 

as ervilhas e as favas.

Em Portugal, o consumo ainda é bastante baixo quando compa-

rado, por exemplo com cereais como o arroz e trigo. Segundo 

dados do Instituto Nacional de Estatística (INE), em 2014 Portu-

gal apresentou um consumo de 4 kg por habitante. Destes cerca 

de 3 kg correspondem ao consumo de feijão (2). 

Do ponto de vista nutricional caraterizam-se por serem ricas 

em hidratos de carbono de absorção lenta, fibra, proteínas, 

vitaminas do complexo B, minerais como o cálcio, ferro, fósfo-

ro, potássio e magnésio e fitoquímicos, como os compostos 

fenólicos (3). No entanto, as leguminosas possuem diversas 

substâncias anti nutricionais, que inibem a disponibilidade de 

certos nutrientes, sendo uma destas substâncias os fitatos_(4). 

_A importância das leguminosas na alimentação, nutrição e promoção da saúde 
The importance of legumes in food, nutrition and health promotion

Carla Motta, Cristina Bento, Ana C. Nascimento, Mariana Santos

car la.mot ta@insa.min-saude.pt 

Depar tamento de Al imentação e Nutr ição, Inst i tuto Nacional de Saúde Doutor R icardo Jorge, L isboa, Por tugal.
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Os fitatos possuem a capacidade de se ligar com iões de mi-

nerais, nomeadamente, de cálcio e magnésio, diminuindo a 

sua absorção intestinal. A demolha em água, prévia à cozedu-

ra, permite eliminar uma parte signif icativa desses fatores anti 

nutricionais. 

Avaliando a qualidade proteica, do ponto de vista da composi-

ção em aminoácidos, verificamos que existem aminoácidos 

essenciais que se apresentam como limitantes, nomeadamen-

te aminoácidos sulfurados. Assim e apesar destes alimentos 

serem considerados fonte proteica devemos associar a sua 

ingestão a cereais e produtos da carne para colmatar a limita-

ção nesses aminoácidos.

Pela sua composição em proteínas são muito usadas como 

substitutos de outras fontes proteicas como a carne, o pesca-

do ou os ovos. Segundo as recomendações da roda dos ali-

mentos devem ser consumidas uma a duas porções diárias. 

Uma porção corresponde a três colheres de sopa de legumi-

nosas cozinhadas (80 g) (5). 

Estudos epidemiológicos comprovaram que o consumo de legu-

minosas 4 vezes por semana consegue diminuir em 22% o risco 

de doença coronária com a diminuição dos fatores de risco, 

como sejam um melhor perfil lipídico, a diminuição da pressão 

arterial, da atividade plaquetária e da inflamação (6, 7). 

Devido ao seu elevado teor de fibra e de hidratos de carbono 

de absorção lenta, as leguminosas são muito saciantes (8). 

Estas propriedades são também responsáveis pela manuten-

ção dos níveis de açúcar no sangue dentro de valores normais 

após as refeições (3). 

Pelas razões já atrás referidas estes alimentos podem ter um 

papel essencial no controlo do peso (8-10). Existem atualmente 

alguns estudos que correlacionam a ingestão deste tipo de ali-

mentos com a diminuição do risco de alguns tipos de cancro, 

no entanto, nesta área são ainda necessários mais estudos. 

Também para os doentes celíacos as leguminosas represen-

tam excelentes alternativas alimentares, nomeadamente na 

substituição de farinhas em produtos de panif icação (11, 12).

_Objetivo

O objetivo deste trabalho foi avaliar, de acordo com as reco-

mendações nutricionais, e tendo como base a composição 

em diversos nutrientes, a contribuição de diferentes tipos de 

leguminosas para suprir as recomendações nutricionais.

_Materiais e métodos

A amostragem foi realizada durante os anos de 2015 e 2016, 

em superfícies comerciais nas regiões de Lisboa e Porto. As 

amostras estavam já cozidas e enlatadas ou congeladas. As 

amostras congeladas foram cozinhadas posteriormente, de 

acordo com as indicações das embalagens. 

Neste estudo, as amostras foram analisadas em condições 

de garantia da qualidade, cumprindo os requisitos descritos 

na norma EN ISO/IEC 17025:2005 (13), de acordo com os mé-

todos publicados por Nascimento et al. (2014) (14).

_Resultados e discussão

No que diz respeito à composição nutricional, nomeadamente 

aos macronutrientes podemos verificar que as leguminosas 

após cozedura apresentam valores elevados de proteína e fibra 

(tabela 1). Assim, se considerarmos as recomendações da 

European Food Safety Authority (EFSA), de 25 g de ingestão 

diária para a fibra alimentar (15), podemos verificar que 100 g 

de feijão manteiga, preto ou de ervilhas suprem mais de 30% 

dessa recomendação (DRV- Dietary Reference Value), poden-

do assim ser considerados como alimentos ricos em fibra.

Avaliando a qualidade proteica verificamos do ponto de vista 

da composição em proteína, estes alimentos podem ser consi-

derados fonte proteica, fornecendo entre 11% a 25% da proteí-

na recomendada. 

No que diz respeito ao perfil em minerais (tabela 2) verificamos 

que na sua maioria suprem mais de 15% da ingestão diária 

recomendada, no entanto, é de salientar que no caso da soja 

para o Zn, Mg e P essa percentagem ultrapassa os 30%, tor-

nando estes alimentos ricos nestes minerais. As leguminosas 

frescas quando comparadas com as secas apresentam sempre 

valores mais baixos destes minerais.
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_Conclusões

Devido às suas propriedades nutricionais, o consumo de legu-

minosas contribui para uma alimentação saudável.

Pelas suas caraterísticas demostram possuir um importante 

papel, nomeadamente, na prevenção de doenças como a dia-

betes, a doença cardiovascular e a obesidade. 

artigos breves_   n. 1

Tabela 1: Composição nutricional das leguminosas cozidas (g/100g).

Tabela 2: Perfil mineral de leguminosas cozidas (mg/100g).

Ervilhas

Favas

Feijão branco

Feijão manteiga

Feijão frade

Feijão preto

Grão de bico

Lenti lhas 

Soja

F70

69

66

66

66

67

67

79

79

5,6

6,7

0,5

0,5

7,5

7,4

7,3**

5,8*

57

61

6,6

7,8*

8,8*

8,8*

8,4*

9,1*

12,5*

0,5

0,6

0,7

0,5

2,1

0,3

7,5

15

14

18

19

17

17

5,6

6,7*

7,0**

4,7*

8,7**

5,1*

4,4*

5,6*

91

94

116

132

116

108

140

Água Proteína
Gordura

total
Hidratos

de Carbono
Fibra

alimentar
Kcal

Leguminosas secas cozidas

Leguminosas frescas cozidas 

* 15% < DRV < 30%    * * DRV > 30%

Ervilhas

Favas

Feijão branco

Feijão manteiga

Feijão frade

Feijão preto

Grão de bico

Lenti lhas 

Soja

2,5*

2,7**

1,9*

2,1*

2,1*

2,3*

2,6*

1,2

1,0

0,7

0,9

19

30

32

24

91

79

160

233

1,0*

1,0*

1,1*

1,1*

1,2*

1,4**

1,4**

47*

51*

47*

70**

39*

33*

84**

65

50

21

27

46

25

82

120*

148*

140*

140*

83

106*

235**

320

415

320

355

270

278

513

Fe Zn Mg Ca P K

Leguminosas secas

Leguminosas frescas 

* 15% < DRV < 30%    * * DRV > 30%
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_Resumo

O selénio e o iodo são micronutrientes essenciais para a síntese das hor-
monas da tiroide e para o seu funcionamento. Sendo a alimentação a 
principal fonte destes oligoelementos, o objetivo deste trabalho foi a de-
terminação de iodo e selénio em alimentos consumidos pelos portugue-
ses. A metodologia de amostragem seguiu as recomendações do projeto 
TDS-Exposure. Os mil setecentos e sessenta e quatro alimentos recolhi-
dos foram agrupados em pools de 12 amostras e analisados por ICP-MS, 
em condições de controlo de qualidade acreditadas pela norma NP EN 
ISO/IEC 17025:2005. Em cada pool foi calculada a contribuição do selé-
nio para a dose diária recomendada (DDR). Partindo de dados de iodo re-
centes obtidos nas mesmas condições, foi calculado, para cada alimento 
a sua contribuição para a DDR de iodo. O grupo do pescado foi onde se 
identif icaram os alimentos mais ricos em selénio, seguido da carne, ovos 
e laticínios. Em várias pools de frutas e vegetais o teor de selénio não foi 
quantif icável estando abaixo do limite de quantif icação do método analí-
tico. Quando calculadas as contribuições dos alimentos em estudo para 
as doses diárias recomendadas de iodo e selénio estimou-se que uma 
porção de peixe magro pode contribuir com 48% da DDR de Iodo e 100% 
de selénio enquanto três porções de laticínios podem suprimir até 48% 
da DDR de iodo. Com base nestes resultados que se suportam em teores 
obtidos em alimentos representativos da dieta portuguesa, uma alimen-
tação rica em pescado e lticínios pode suprir as doses diárias recomen-
dadas para iodo e selénio, para uma população saudável.

_Abstract

Selenium and iodine are essential micronutrients for the synthesis of 
thyroid hormones as well as for their functioning. Being food the main 
source of these trace elements the objective of this work was the deter-
mination of iodine and selenium in foods consumed by the Portuguese 
population. The sampling methodology followed the recommendations 
of the TDS-Exposure project. The one thousand seven hundred and sixty 
four collected foods were grouped in pools of 12 samples and analyzed 
by ICP-MS under conditions of quality control accredited under NP EN 
ISO/IEC 17025:2005. The contribution of selenium to the recommended 
daily intake (RDI) was calculated for each pool. Based on recent iodine 
data obtained under the same conditions as the present work, for the 
contribution of each food to iodine RDI was calculated. The fish group 
provided the richest foods in selenium, followed by meat, eggs and dairy 
products. In several fruit and vegetable pools selenium contents were 
not quantif iable since results were below the limit of quantif ication of the 
analytical method. When calculating the contribution of the foods under 
study to the RDI of iodine and selenium it was estimated that one portion

of lean fish could contribute up to 48% of the RDI of iodine and 100% of 
selenium, while three portions of dairy products can suppress up to 48% 
of iodine RDI. The present results, which are based on levels of selenium 
and iodine obtained for foods representative of the Portuguese food con-
sumption, evidence that for a healthy population a diet rich in fish and 
dairy products can fully supply the RDI for these two micronutrients.

_Introdução

O selénio e o iodo são micronutrientes envolvidos na biossín-

tese das hormonas da tiroide e no seu funcionamento. Existe 

evidência que o baixo teor de selénio e de iodo aumenta 

também o risco de doenças autoimunes da tiroide (1). Os 

níveis plasmáticos destes oligoelementos estão correlacio-

nados com os seus aportes diários, dado a alimentação ser a 

fonte essencial de iodo e de selénio (2). Nesta década, Portu-

gal acompanhou os esforços a nível europeu que permitiram 

melhorar o aporte diário de selénio e iodo. Porém estudos re-

centes mostraram existir ainda alguma carência na maioria 

da população da União Europeia (1, 3). Decorrem neste mo-

mento estudos epidemiológicos a nível europeu para avaliar 

as consequências da carência ligeira de iodo e de selénio (4). 

Sendo Portugal um dos países com um elevado consumo de 

pescado, os seus dados podem ser uma contribuição para 

estes estudos desde que suportados por valores robustos. 

Em trabalhos anteriores e recentemente publicados carateri-

zámos o perf il de iodo nos alimentos representativos da dieta 

portuguesa (5). Assim, existindo a necessidade de se conhe-

cer a contribuição dos alimentos para a dose diária recomen-

dada de iodo e selénio, torna-se necessário determinar o teor 

de selénio nestes alimentos. Esta informação reveste-se de 

grande importância quando se pretende selecionar alimentos 

para grupos de população que necessitam de monitorizar os 

aportes de iodo e selénio.

_Identificação de alimentos ricos em selénio e iodo consumidos pela     
população portuguesa 
Identification of foods rich in Selenium and Iodine consumed by the Portuguese population
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_Objetivos 

Os objetivos deste trabalho foram: 1) determinar o teor de se-

lénio em alimentos consumidos pelos portugueses, seguindo 

planos de amostragem e metodologias analíticas adotadas no 

projeto Total Diet Study (TDS)-Exposure; 2) para estes alimen-

tos calcular a sua contribuição para a Dose Diária Recomen-

dada (DDR) utilizando os valores de selénio reportados neste 

trabalho e os valores de iodo previamente determinados, nas 

mesmas condições; 3) escrutinar alimentos segundo o perfil 

combinado de iodo e selénio.

_Materiais e métodos 

As amostras num total de mil setecentas e sessenta e quatro 

foram recolhidas de acordo com o plano de amostragem repre-

sentativo da dieta portuguesa estabelecido no projeto TDS- 

Exposure (6). Os alimentos foram preparados segundo os pro-

cessos culinários mais utilizados em concordância com os há-

bitos de consumo da população portuguesa. Foram agrupados 

pela sua similaridade em 147 pools, cada uma constituída por 

12 alimentos. 

O teor de selénio foi determinado por espectrometria de massa 

com plasma indutivo acoplado (ICP-MS - Inductively Coupled 

Plasma Mass Spectrometry ), tendo como referência a Norma 

NP EN 15763:2009, precedido por digestão ácida em vaso fe-

chado no micro-ondas. Os resultados foram obtidos através 

de procedimentos analíticos que refletiram os requisitos de ga-

rantia da qualidade, descritos na norma ISO/IEC 17025:2005. 

A concentração foi expressa, pela média de três réplicas, em 

µg de selénio/100 g de alimento. 

Os dados analíticos foram organizados, seguindo a classif i-

cação da European Food Safety Authority (EFSA), em nove 

grupos: carne, pescado, cereais e derivados, laticínios, ovos, 

frutas, leguminosas, pratos compostos e tubérculos (7). A 

contribuição de cada alimento para a Dose Diária Recomen-

dada de iodo foi calculada a partir dos valores de iodo produ-

zidos no Instituto Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge 

(INSA) e publicados recentemente (5). 

_Resultados e discussão 

Os alimentos analisados, assim como os teores de selénio en-

contrados, são apresentados na tabela 1. Como se pode verifi-

car nas frutas, nos tubérculos, nas saladas e no arroz o teor de 

selénio é inferior ao limite de quantificação do método analítico 

(0,4-4,9 µg/100g). Os valores mais elevados de selénio foram 

encontrados no grupo do pescado. Em todos os grupos os re-

sultados obtidos evidenciam uma larga variabilidade dos teores 

deste nutriente na parte edível dos alimentos, como se pode 

observar pelos valores mínimos e máximos particularmente das 

frutas frescas, Alfthan e colaboradores (8) sugerem que esta 

variação pode dever-se ao teor do elemento nos solos, nas 

pastagens ou nas águas. Assim, eram esperadas grandes va-

riações no teor de selénio entre alimentos de grupos diferentes, 

do mesmo grupo ou entre o mesmo alimento de diferentes pro-

veniências. Os valores encontrados diferem dos publicados em 

outras tabelas de composição de alimentos, estando por isso 

alinhados com o postulado na literatura (9). Os grupos de traba-

lho European Food Information Resource (EuroFIR) e Interna-

tional Network of Food Data Systems (FAO/InFoods) reforçam 

a necessidade de dados nacionais para avaliar, de forma real, a 

ingestão deste micronutriente pela população. 

No gráfico 1 é apresentado um histograma comparativo com 

as contribuições dos alimentos para as doses diárias reco-

mendadas de iodo e selénio, calculados a partir do teor de 

micronutriente encontrado em 100 g de alimento. Como se 

pode observar, o pescado é o grupo mais rico em selénio e 

iodo, seguido pelos laticínios e pelos ovos. Segundo o Insti-

tuto de Medicina (EUA), (Institute of Medicine, IOM) a inges-

tão alimentar recomendada é, respetivamente para o iodo e o 

selénio, de 150_µg e de 55 µg por dia para um adulto  (10, 11). 

Deste modo, uma refeição de 160 g (atendendo ao consu-

mo por dia per capita português) de peixe constitui um bom 

contributo para se atingir a DDR para cada um destes micro-

nutrientes. Se associarmos a este contributo três porções di-

árias (aproximadamente 300_g) de laticínios (leite, iogurte ou 

queijo) e um ovo poderemos verif icar que uma alimentação 

saudável é suficiente para preencher os requisitos recomen-

dados em selénio e iodo, para adultos saudáveis.
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Tabela 1: Teor de selénio em alimentos consumidos pelos portugueses.
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5,6

8,0

6,1

7,6

4,4

2,1

16

15

34

<LQ 

<LQ 

<LQ 

<LQ

<LQ 

<LQ 

14

9,4

3,8

<LQ

<LQ

25

31

14

28

56

76

30

5,6

5,5

6,8

3,9

2,1

14

9,0

3,5

9,0

Alimentos
Pools

analisadas
Amostras
recolhidas

Média
µg/100g

Mediana
µg/100g

Mínimo
µg/100g

Máximo
µg/100g

Carne

Carne branca

Carne vermelha

Charcutar ia

Pescado

Peixe magro

Peixe gordo

Moluscos

Bivalves

Crustáceos

Cereais e derivados

Arroz

Pão 

Massa

Confeitar ia sem chocolate 

Confeitar ia com chocolate 

Laticínios

Leites

Iogur tes

Queijos

Ovos

Omolete 

Mistura de ovos 

Frutas

Frutas frescas

Frutas enlatadas

Frutos secos

Sumos

Compotas

Leguminosas

Frescas

Secas

Pratos compostos

Pratos à base de carne, 
pescado ou mistos

Sopas

Saladas 

Tubérculos

Batatas confecionadas 

Total

28

12

14

22

43

14

5,4

3,7

3,5

1,8

1,8

<LQ 

<LQ 

9,1

2,6

<LQ 

<LQ 

1,8

38

22

34

82

130

46

5,9

12

13

7,6

2,4

25

2,5

20

16

4,7

8,7

130

 LQ- L imite de quanti f icação.
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_Conclusões

Até ao presente, em Portugal, estavam publicados poucos 

dados sobre selénio em alimentos representativos da dieta 

nacional. O plano de recolha e de análise das amostras de 

alimentos como consumidos seguiu uma metodologia recen-

temente adotada em vários países. Esta abordagem permite 

uma comparação robusta entre valores de diversas proveni-

ências assim como a sua integração em bases de dados de 

âmbito europeu como as da EFSA.

O tratamento estatístico de dados analíticos revelou-se ade-

quado para agrupar alimentos em função da sua contribuição 

para as doses diárias recomendadas de iodo e selénio. Este 

conceito é particularmente útil quando se pretende, em dietas 

personalizadas, aportes de iodo e selénio no mesmo alimento. 

Os resultados também permitem concluir que uma dieta rica 

em pescado e laticínios é suficiente para satisfazer as neces-

sidades diárias da população saudável. 
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Gráfico 1: Contribuição dos alimentos mais significativos, expressos por 100 g de alimento para as doses 
diárias recomendadas (DDR) de iodo (150 µg) e selénio (55 µg), para uma população saudável.
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_Resumo

O consumo de sementes (especialmente girassol, sésamo, linhaça e pevides 

de abóbora) aumentou, nos últimos anos, devido à associação da sua inges-

tão a efeitos benéficos para a saúde. Mais recentemente, e em resposta a esta 

tendência do mercado, foram introduzidas "novas" sementes na alimentação, 

caso das sementes de chia e de papoila. O objetivo deste trabalho foi deter-

minar o teor total de gordura e o perfil em ácidos gordos de diferentes se-

mentes disponíveis no mercado português, e estimar o benefício/risco para a 

saúde da população portuguesa, associado ao consumo das sementes ana-

lisadas. Verificou-se que 75% das amostras analisadas apresentaram o ácido 

linoleico (C18:2,n6) como o ácido gordo maioritário, e nas restantes sementes 

foi o ácido alfa-linolénico (C18:3,n3) o mais abundante. As sementes de pa-

poila apresentaram o maior teor de ácido linoleico (71,6%), e as sementes de 

sésamo apresentaram o teor mais elevado de ácido oleico (39,6% dos ácidos 

gordos totais). Todas as sementes analisadas apresentam um perfil de ácidos 

gordos considerado saudável, sendo maioritários os ácidos gordos insatura-

dos relacionados com a prevenção de doenças cardiovasculares. 

_Abstract

Consumption of seeds (especial ly sunf lower, sesame, f laxseed and pump-

kin seeds) has increased in recent years due to the association of their in-

take with benef icial ef fects on health. More recently, and in response to this 

market trend, "new" seeds were introduced in the food chain, such as chia 

and poppy seeds. The objective of this work was to determine the total fat 

content and the fatty acid prof i le of dif ferent seeds avai lable in the Por tu-

guese market, and to estimate the potential health benef it /r isk for the Por-

tuguese population, associated to the consumption of the analysed seeds. 

It was found that 75% of the analysed samples presented l inoleic acid 

(C18:2,n6) as the major fatty acid, and in the remaining seeds alpha-l ino-

lenic acid (C18:3,n3) was the most abundant. Poppy seeds had the highest 

content of l inoleic acid (71.6%) and sesame seeds had the highest content 

of ole ic acid (39.6% of total fatty acids). Al l the analysed seeds present a 

fatty acid prof i le considered healthy, being the major fatty acids unsaturat-

ed which are related to the prevention of cardiovascular diseases.

_Introdução

O consumo de sementes (especialmente girassol, sésamo, 

linhaça e pevides de abóbora) aumentou, nos últimos anos, 

devido à associação da sua ingestão a efeitos benéficos para 

a saúde. Mais recentemente, e em resposta a esta tendência 

do mercado, foram introduzidas "novas" sementes na alimen-

tação, caso das sementes de chia e de papoila. 

A produção mundial de alguns tipos de sementes, duplicou na 

última década, caso do girassol e sésamo (1). No caso das se-

mentes de chia e de alpista, de acordo com os últimos dados 

da Food and Agriculture Organization of the United Nations 

(FAOSTAT), a sua produção está em decréscimo (1).

As sementes são adicionadas a batidos, iogurtes e sumos 

de fruta, ou são usadas como ingredientes de produtos de 

padaria e/ou pastelaria. Nos últimos tempos, são cada vez 

mais util izadas como matéria-prima, por parte da indústria 

alimentar, para o desenvolvimento de alimentos funcionais 

devido às suas caraterísticas nutricionais e porque oferecem 

algumas vantagens em relação a outras fontes disponíveis. 

De uma forma geral, estas sementes são maioritariamente 

constituídas por gordura (2). Por tal motivo, é de elevada 

importância conhecer o tipo de gordura presente na sua 

constituição, uma vez que esta terá uma relação direta com 

os efeitos na saúde.

_Objetivos

Determinar o teor total de gordura e o perfil em ácidos gordos 

de diferentes sementes disponíveis no mercado português. 

Pretendeu-se estimar o benefício/risco para a saúde da popu-

lação, associado ao consumo das sementes analisadas, com 

base nos valores obtidos.

_Sementes edíveis: composição em ácidos gordos e impacto na saúde
Edible seeds: fatty acids composition and potential health impact 
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_Material e métodos

Foram adquiridos em 2015, em superfícies comerciais e erva-

nárias da região de Lisboa, oito tipos de sementes (figura 1): 

papoila (Papaver somniferum L.), chia (Salvia hispanica), alpis-

ta (Phalaris canariensis L.), cânhamo (Cannabis sativa L.), abó-

bora (Cucurbita L.), girassol (Helianthus annuus L.), sésamo 

(Sesamum indicum L.) e linhaça (Linum usitatissimum L.).

O teor total de gordura foi determinado por hidrólise ácida se-

guida de extração em Soxhlet com éter de petróleo (3). Para a 

quantif icação dos ácidos gordos nas amostras selecionadas, 

utilizou-se uma transesterif icação a frio por meio de uma solu-

ção metanólica de hidróxido de potássio, seguida de análise 

por cromatografia gasosa acoplada à deteção por ionização 

de chama (4).

artigos breves_   n. 3

Figura 1: Amostras de sementes selecionadas para análise.
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_Resultados e discussão

De acordo com os resultados obtidos, o teor total de gordura 

nas amostras de sementes analisadas variou entre 6,33 ± 0,2 

e 60,0 ± 0,3 g/100 g de parte edível, para as sementes de 

alpista e de girassol, respetivamente (gráfico 1). A dose de 

referência para a ingestão diária de gordura para um indivíduo 

saudável, tendo por base uma dieta padrão de 2000 kcal, é 

de 70 g/dia (5). De acordo com a rotulagem das sementes ana-

lisadas, é aconselhado o consumo diário de 1 a 2 colheres de 

sopa. Desta forma, considerando uma porção média de duas 

colheres de sopa de sementes de girassol, a sua ingestão 

pode contribuir com 14% da dose recomendada de gordura. 

A composição em ácidos gordos dos alimentos é fundamental 

na avaliação do impacto na saúde da população que os conso-

me, sendo também muito importante para determinar o tipo 

de aplicação mais adequada. Isto é, alimentos ricos em ácidos 

gordos polinsaturados têm menor resistência aos fenómenos 

de oxidação lipídica quando expostos à luz, à temperatura e à 

presença de oxigénio, entre outros aspetos (6). Pelos motivos 

referidos, o consumidor deve ter alguns cuidados específicos 

no armazenamento e conservação deste tipo de sementes. No 

entanto, a ingestão de alimentos ricos em ácidos gordos polin-

saturados está relacionada com inúmeros benefícios para a 

saúde, sobretudo no que diz respeito à prevenção de doenças 

cardiovasculares (7). 

De acordo com o gráfico 2, verificou-se que 75% das amostras 

analisadas apresentaram o ácido linoleico (C18:2,n6) como o 

ácido gordo maioritário, e nas restantes sementes foi o ácido 

alfa-linolénico (C18:3,n3) o mais abundante. O ácido linoleico e 

o ácido alfa-linolénico são exemplos de ácidos gordos que não 

são sintetizados pelo nosso organismo, sendo ácidos gordos 

essenciais, motivo pelo qual a nossa alimentação deve garantir 

um aporte adequado (7). 

As sementes de papoila apresentaram o maior teor de ácido 

linoleico (71,6%), e as sementes de sésamo apresentaram o 

teor mais elevado de ácido oleico (39,6% dos ácidos gordos 

totais). 
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Gráfico 1: Teor total de gordura (g/100 g de parte edível) das amostras de sementes analisadas.
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Gráfico 2: Composição em ácidos gordos (%) das amostras de sementes analisadas.
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_Conclusões

Todas as sementes analisadas apresentam um perfil de ácidos 

gordos considerado saudável, sendo maioritários os ácidos 

gordos insaturados relacionados com a prevenção de doen-

ças cardiovasculares. Este estudo fornece novos dados sobre 

o perfil de ácidos gordos de sementes amplamente disponí-

veis no mercado, que poderão ser úteis para avaliar o padrão 

alimentar da população portuguesa, mas também para o 

desenvolvimento de futuras recomendações e orientações ali-

mentares.
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_Promoção de uma Alimentação saudável

_Resumo

O consumo excessivo de sal pela população é um dos maiores riscos de 
saúde pública em Portugal, sendo urgente propor medidas para a sua re-
dução. Este trabalho teve como objetivo, a determinação do teor de sal 
em alimentos representativos da dieta portuguesa. A definição da amos-
tragem, recolha e preparação das amostras seguiu as metodologias esta-
belecidas pelo projeto TDS_EXPOSURE. As amostras foram agrupadas 
de acordo o sistema FoodEx2, foram analisadas em triplicado recorrendo 
à metodologia de espectrometria de emissão ótica com plasma indutivo 
acoplado (ICP-OES). O teor em sal em g/100 g de alimento foi calculado 
pela fórmula: sal = sódio (Na) × 2,5. O grupo do peixe, produtos da pesca 
e invertebrados foi o que apresentou alimentos com um valor médio de sal 
mais elevado (2,4-2,6) g/100 g de alimento. Nos restantes grupos de ali-
mentos, os valores médios de sal mais elevados situaram-se entre 1,0-1,8 
g/100 g de alimento. Os resultados observados permitem concluir que, em 
Portugal o sal em excesso na alimentação é uma realidade identif icada. A 
educação para a saúde, nomeadamente a promoção de formas mais sau-
dáveis de confecionar os alimentos, deverá ser cada vez mais uma parte 
integrante da estratégia para a redução do sal.

_Abstract

The excessive salt consumption by the population is one of the greatest 

r isks of publ ic health in Por tugal, and it is urgent to propose measures 

for i ts reduction. The objective of this work was the determination the 

salt content in foods representative of the Por tuguese diet. The def ini-

t ion of sampling, col lection and preparation of the samples fol lowed the 

methodologies establ ished by the TDS_ EXPOSURE project. The samples 

were grouped according to the FoodEx2 system, were analyzed in tr ipl i-

cate using the optical emission spectrometry methodology with coupled 

inductive plasma (ICP-OES). The salt content in g/100 g of food was cal-

culated by the formula: salt = sodium (Na) × 2.5. The group of f ish, f ishery 

products and inver tebrates presented foods with a higher average salt 

value (2.4-2.6) g/100 g of food. In the remaining food groups, the high-

est mean salt values were between 1.0-1.8 g/100 g food. The observed 

results al low to conclude that, in Por tugal, the salt excess in food is an 

identi f ied real i ty. Health education, namely promoting healthier ways of 

food production, should increasingly be an integral par t of the salt reduc-

tion strategy.

_Introdução

O sal de mesa ou sal de cozinha é um composto, quimicamente 

denominado de Cloreto de Sódio (NaCl). O sal é talvez o condi-

mento mais antigo, usado pelo Homem, supondo-se que o seu 

aparecimento data de 2700 a.C., na China (1).

O consumo excessivo de sal pela população é um dos maio-

res perigos para a saúde pública em Portugal, tornando-se ur-

gente propor medidas para a sua redução. Pequenas reduções 

no consumo podem trazer grandes benefícios para a saúde 

das populações não só ao nível das doenças cardiovasculares, 

mas também ao nível de outras doenças crónicas prevalentes 

no país (2). 

Relativamente ao conteúdo de sal na alimentação, sabe-se que 

75% do sódio necessário provém dos próprios alimentos e que 

a adição de sal de mesa às refeições já confecionadas deverá 

ser um dos principais pontos de intervenção, uma vez que o sal 

de mesa contém 30% de sódio (3).

Na educação para a saúde, a promoção de formas mais sau-

dáveis de confecionar os alimentos deverá ser cada vez mais 

uma parte integrante da estratégia para a redução do sal.

Em Portugal, de acordo com o estudo PHYSA - Portuguese 

Hypertension and Salt Study, realizado em 2012 pela Socie-

dade Portuguesa de Hipertensão, o consumo médio estimado 

de sal é de 10,7 g por dia (determinado pela excreção urinária 

de sódio no período de 24 horas) (4). Este valor equivale a um 

total de 4,28 g de sódio por dia, o que corresponde aproxima-

damente ao dobro do estabelecido pelas recomendações in-

ternacionais, nomeadamente a Organização Mundial de saúde 

(OMS) e a Organização de Alimentação e Agricultura (FAO) 

recomendam um consumo diário máximo de 5 g de sal corres-

pondentes a 2 g de sódio, como forma de prevenção da hiper-

tensão arterial (HTA) secundária (5). 

_O sal na alimentação dos portugueses
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A Direção-Geral da Saúde, em 2013, define cinco objetivos es-

tratégicos para a redução do sal que passam pela implemen-

tação de um sistema de avaliação da ingestão de sal a nível 

populacional e monitorização da sua quantidade nos alimen-

tos; sensibilização dos consumidores para um consumo redu-

zido de sal; desenvolvimento de rotulagem capaz de destacar 

o conteúdo de sal dos alimentos e identificação de produtos 

com pouco sal; envolvimento da indústria tanto na reformula-

ção e oferta de produtos alimentares com menores conteúdos 

em sal, como na mudança do conhecimento, atitudes e com-

portamento dos consumidores (6). 

_Objetivo

O presente trabalho teve como objetivo a determinação do teor 

de sal em alimentos representativos da dieta portuguesa.

_Materiais e métodos

A definição da amostragem do estudo, recolha e preparação 

das amostras seguiu as metodologias harmonizadas a nível eu-

ropeu no âmbito do projeto TDS EXPOSURE – Total Diet Study 

Exposure (7). Neste projeto a amostragem e seleção de alimen-

tos baseou-se nos dados de consumo alimentar, por forma a 

serem representativas do consumo e da forma como os alimen-

tos são consumidos no país em questão. 

As amostras analisadas foram agrupadas de acordo com o sis-

tema de classificação FoodEx2 (8): pratos compostos e sopas 

(14 amostras), peixe, produtos da pesca, anfíbios, répteis e in-

vertebrados (9 amostras), carne e produtos à base de carne 

(6_amostras), cereais e produtos à base de cereais (15 amos-

tras). Cada amostra é composta por 12 subamostras represen-

tativas dos hábitos de consumo para aquele tipo de alimento. 

A amostragem foi realizada na região da Grande Lisboa.

Neste estudo foram analisadas 44 amostras recorrendo à me-

todologia de espectrometria emissão ótica com plasma induti-

vo acoplado (ICP-OES), para a determinação do conteúdo em 

sódio (Na) das amostras. O conteúdo em sal em g por 100 g 

de alimento foi calculado pela fórmula: sal = sódio (Na) × 2,5.

As amostras foram analisadas em triplicado em condições de 

garantia da qualidade, cumprindo os requisitos descritos na 

norma EN ISO/IEC 17025:2005 (9). 

_Resultados e discussão

Nos gráficos 1 a 4 são apresentados os valores médios de sal 

obtido nos diferentes grupos de alimentos analisados.
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Gráfico 1:      Teor médio de sal (Nax2,5) nas amostras analisadas em pratos compostos e sopas (n=14).
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Gráfico 2:      Teor médio de sal (Nax2,5) nas amostras analisadas em peixe, produtos da pesca e invertebrados (n=9).
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Gráfico 3:      Teor médio de sal (Nax2,5) nas amostras analisadas em carne e produtos à base de carne (n=6).

Gráfico 4:      Teor médio de sal (Nax2,5) nas amostras analisadas em cereais e produtos à base de cereais (n=15).     
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Ao analisarmos os resultados obtidos destacamos: 

Pratos compostos e sopas: o valor médio de sal variou entre o 

valor mínimo de 0,8 g/100 g e um máximo de 1,6 g/100 g, para 

a amostra de piza. Para as sopas, o teor de sal das amostras 

analisadas foi semelhante com um valor médio entre 0,4-0,7 g 

por 100 g de amostra.

Peixe, produtos da pesca e invertebrados: destacam-se as 

conquilhas, ameijoas e caracóis como os alimentos com um 

teor mais elevado de sal (2,4-2,6) por 100 g de alimento, segui-

do da sardinha com um de valor médio de 1,8 g de sal /100_g 

de alimento. 

Carne e produtos à base de carne: destacam-se o fiambre e 

as salsichas onde foi encontrado um valor médio de 1,4 e 1,8_g 

de sal /100 g de alimento, respetivamente. 

Cereais e produtos à base de cereais: destaca-se as bolachas 

de água e sal e o pão como os alimentos com um contributo 

entre 1,0-1,5 g de sal/100 g de alimento.

Tendo em conta as recomendações da OMS, de 2 g de 

sódio/dia (5 g de sal/dia), verif ica-se que o consumo de 100 

g de um prato composto ou de um produto à base de cereais 

(pão/bolacha de água e sal) pode representar cerca de 30% 

da ingestão diária de sal e o consumo de 100 g de produtos 

da pesca e invertebrados (conquilhas/ameijoas/caracóis) 

pode representar cerca 50% da ingestão diária de sal.

_Conclusões

Em suma, o sal em excesso na alimentação é uma realidade 

identif icada, tendo sido observado que o consumo de 100g 

de um prato composto ou de um produto à base de cereais 

(pão/bolacha de água e sal) pode representar cerca de 30% 

da ingestão diária de sal.

A educação para a saúde, nomeadamente a promoção de 

formas mais saudáveis de confecionar os alimentos, deverá 

ser cada vez mais uma parte integrante da estratégia para a 

redução do sal.

A implementação de um sistema de avaliação da ingestão de 

sal a nível populacional e monitorização da sua quantidade nos 

alimentos e simultaneamente a sensibilização dos consumido-

res para um consumo reduzido de sal, podem trazer grandes 

benefícios para a saúde das populações.
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_Resumo

A doença celíaca é uma doença auto-imune, desencadeada pela ingestão 
de glúten, em indivíduos com predisposição genética. O tratamento desta 
doença passa, única e exclusivamente, pela prática de uma alimentação 
isenta de glúten, ao longo de toda a vida do doente celíaco. Por este motivo, 
a indústria alimentar tem investido no aumento de oferta e variedade de pro-
dutos alimentares isentos de glúten. Este trabalho de investigação pretendeu 
avaliar diferenças, do ponto de vista nutricional, entre produtos de pastelaria 
com e sem glúten. Em 2015, foram adquiridos 14 produtos, dos quais 9 com 
glúten e 5 sem glúten. Determinaram-se os teores de gordura total, de sal 
e o perfil de ácidos gordos. As bolachas tipo “Crackers” e tipo “Maria” sem 
glúten apresentaram teores de gordura superiores aos produtos similares 
com glúten. No entanto, é muito importante avaliar que tipo de gordura se 
encontra nestes alimentos. Nas bolachas tipo “Maria” sem glúten a gordura 
era maioritariamente monoinsaturada, cuja ingestão está associada a um 
efeito protetor no desenvolvimento de doença coronária. Sendo este tipo de 
alimentos, apreciado por todas as faixas etárias, mas sobretudo por jovens, 
é muito importante alargar este trabalho de investigação a uma maior gama 
de produtos.

_Abstract

The coeliac disease is an autoimmune disease triggered by the ingestion of 

foodstuf fs with gluten in genetically predisposed individuals. The treatment 

of this disease is based on a gluten-free diet, which should be followed 

throughout life by the coeliac patient. For this reason, the food industry has 

developed ef forts to increase the supply and variety of gluten-free foods. 

This research aimed to evaluate the dif ferences from a nutritional point 

of view of bakery products with and without gluten. During 2015, 14 prod-

ucts of which 9 were with gluten and 5 were gluten-free were acquired in 

dif ferent food chains. Total fat, salt and fatty acid profile were determined 

in the selected samples. The "Crackers" and "Maria" gluten-free biscuits 

present a higher fat content than similar products with gluten. However, it 

is very important to evaluate what type of fat can be found in these foods. 

In "Maria" gluten-free biscuits fat is mostly monounsaturated, whose intake 

is associated with a protective ef fect on the development of coronary heart 

disease. As this type of food, is appreciated by all the age groups, but es-

pecially by young people, it is very important to extend this research to a 

wider range of products.

_Introdução

A doença celíaca é uma doença autoimune desencadeada 

pela ingestão de glúten em indivíduos com predisposição ge-

nética (1). Por este motivo a população portadora desta doen-

ça não pode ingerir alimentos que contenham trigo, centeio 

e/ou cevada, sendo que a ingestão de produtos que contém 

aveia permanece controversa e por isso é muitas vezes res-

tringida (1). O tratamento desta doença passa, única e exclu-

sivamente, pela prática de uma alimentação isenta de glúten 

que deve ser seguida toda a vida pelo doente celíaco (1). 

Recentemente surgiram outras situações associadas ao glúten, 

como por exemplo a sensibilidade ao glúten não celíaca, em 

que as pessoas apresentam melhorias quando praticam uma 

dieta isenta de glúten, mas não preenchem os critérios de diag-

nóstico de doença celíaca. Dada a necessidade de praticarmos 

uma alimentação equilibrada, diversificada e completa, a indús-

tria alimentar tem-se empenhado no sentido de aumentar a ofer-

ta e variedade de produtos alimentares isentos de glúten. As 

bolachas, biscoitos, bolos, farinhas e massas são alguns dos 

produtos que podemos encontrar nas superfícies comerciais e 

para os quais já existe uma grande variedade. Algumas destas 

categorias de alimentos são consideradas fontes de gordura 

saturada, sal e açúcar, sendo o seu consumo muitas vezes de-

saconselhado. Existem algumas publicações científicas que su-

gerem que uma alimentação isenta de glúten pode apresentar 

défices do ponto de vista nutricional, nomeadamente em termos 

de fibra alimentar, vitaminas e minerais (2-4). 

_Objetivo

Este trabalho de investigação pretendeu avaliar diferenças do 

ponto de vista nutricional entre produtos de pastelaria com e 

sem glúten, tendo por base a determinação analítica dos teo-

res de gordura e de sal, e do perfil de ácidos gordos.

_Haverá diferenças nutricionais entre produtos de pastelaria com e sem glúten?
Are there differences from a nutritional point of view between bakery products with and without gluten?
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_Material e métodos

Foram adquiridos, em 2015, 14 produtos de pastelaria 

(bolachas tipo “Maria”, bolachas tipo “Crackers”, bolachas tipo 

“Wafers”, bolachas recheadas e madalenas) dos quais 9 com 

glúten e 5 sem glúten. O teor de gordura total foi determinado 

utilizando uma hidrólise ácida seguida de extração em Soxhlet 

com éter de petróleo, e o teor de sal foi determinado por titula-

ção pelo método de Charpentier-Volhard (5). Para a determina-

ção dos ácidos gordos nas amostras selecionadas, utilizou-se 

uma transesterificação a frio com uma solução metanólica de 

hidróxido de potássio, seguida de análise por cromatografia 

gasosa acoplada à deteção por ionização de chama (5). 

_Resultados e discussão

O teor de gordura total nas amostras analisadas variou entre 

11,1 ± 0,0 e 27,7 ± 1,0 g/100 g de parte edível, para as bolachas 

tipo “Maria” com glúten e as bolachas tipo “Wafers”, respetiva-

mente (gráfico 1). Tendo em conta que a dose de referência 

para a ingestão de gordura é de 70 g por dia, uma porção de 

bolachas recheadas (3 bolachas ≈ 75 g) pode contribuir com 

22% da dose de referência (6). As bolachas tipo “Crackers” e 

tipo “Maria” sem glúten apresentaram teores de gordura supe-

riores aos produtos similares com glúten. 

As bolachas tipo “Crackers” apresentaram os teores de sal 

mais elevados, com valores a variar entre 1,07 e 1,40 g/100 g 

de parte edível (gráfico 2). A ingestão excessiva de alimentos 

ricos em sal está relacionada com um aumento na predisposi-

ção para o desenvolvimento de doenças crónicas, tais como 

a hipertensão arterial (7). Nesse sentido, têm sido desenvolvi-

das iniciativas para diminuir o teor de sal dos alimentos. Dos 

produtos analisados, as madalenas, as bolachas recheadas e 

as bolachas tipo “Crackers” sem glúten apresentaram teores 

de sal superiores comparativamente aos produtos similares 

com glúten. Em 71% dos alimentos analisados neste trabalho, 

os ácidos gordos maioritários são saturados (gráfico 3), sen-

do os ácidos gordos saturados mais abundantes o ácido mi-

rístico (C14:0) e o ácido palmítico (C16:0).

A ingestão de alimentos ricos neste tipo de ácidos gordos está 

relacionada com um aumento do colesterol das lipoproteínas 

de baixa densidade e consequentemente com um aumento do 

risco de desenvolvimento de doença coronária. A bolacha tipo 

“Maria” sem glúten apresentou um teor de ácidos gordos mo-

noinsaturados cerca de 4 vezes superior aos produtos similares 

com glúten. Este facto está relacionado com o tipo de gordura 

utilizado na produção destas bolachas e leva-nos a considerar 

que é possível produzir produtos similares com melhor qualida-

de nutricional. Relativamente aos ácidos gordos trans, os teo-

res determinados nos produtos analisados são inferiores aos 

valores recomendados internacionalmente, ou seja, inferior a 

2% do teor de gordura total (8).

Gráfico 1: Teor de gordura total (g/100 g de parte edível) nos produtos de pastelaria analisados (n=14).
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_Conclusões

Os resultados obtidos indicam que alguns dos produtos sem 

glúten analisados apresentam teores de gordura e de sal su-

periores aos produtos semelhantes com glúten. No entanto, é 

muito importante avaliar que tipo de gordura se encontra nes-

tes alimentos.

Neste trabalho apesar das bolachas tipo “Maria” sem glúten 

apresentarem um teor de gordura superior às com glúten, essa 

gordura é maioritariamente monoinsaturada cuja ingestão está 

associada a um efeito protetor no desenvolvimento de doença 

coronária. Relativamente ao teor de sal nos alimentos analisa-

dos, considera-se que é muito importante continuar a desen-

volver iniciativas no sentido de diminuir os seus teores. Sendo 

este tipo de alimentos, apreciado por todas as faixas etárias, 

mas sobretudo por jovens, é muito importante alargar este tra-

balho de investigação a uma maior gama de produtos.

Gráfico 2: Teor de sal (g/100 g de parte edível) nos produtos de pastelaria analisados (n=14).

Gráfico 3: Composição em ácidos gordos (g/100 g de parte edível) nos produtos de pastelaria analisados (n=14).
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_Resumo

Os sumos detox são uma nova tendência alimentar associada à perda de 

peso e a um esti lo de vida saudável. São constituídos por frutas e hortíco-

las, alimentos naturalmente r icos em antioxidantes, compostos bioativos e 

vitaminas, cujo consumo está associado à redução de fatores de risco de 

doenças crónicas. O objetivo deste trabalho foi avaliar a perceção dos con-

sumidores relativamente aos efeitos na saúde associados ao consumo de 

sumos detox. Foi desenvolvido e aplicado um questionário online a 285 in-

divíduos com idades compreendidas entre os 18 e os 84 anos. Os resulta-

dos obtidos indicaram que a maioria da população inquir ida já ouviu falar 

em sumos detox e considera que estes não constituem uma boa opção para 

substituir refeições, embora lhes associe diversos benefícios. Relativamen-

te aos benefícios nutricionais dos sumos detox, os inquir idos destacaram a 

sua riqueza vitamínica (80,7%), o seu poder de hidratação (61,4%), a sua ri-

queza mineral (57,9%) e seu teor de f ibra (52,6%).

_Abstract

Detox juices are a new food trend associated with weight loss and a healthy 

l i festyle. They are recognised as a source of natural antioxidants, bioactive 

compounds and vitamins, and its consumption is associated with the re-

duction of r isk factors for chronic diseases. The objective of this study was 

to evaluate consumers' perception regarding the health ef fects associated 

with the consumption of detox juices. An online questionnaire was devel-

oped and applied to 285 individuals aged between 18 and 84 years. The re-

sults indicate that the majority of the population surveyed has already heard 

about detox juices and consider that these juices are not a good option to 

replace meals, although they recognize the relationship between detox juic-

es and several potential benefits. Regarding the nutritional benefits of detox 

juices, the subjects highlighted their vitamin richness (80.7%), their hydra-

tion maintenance (61.4%), their mineral r ichness (57.9%) and their f ibre con-

tent (52.6%).

_Introdução

A crescente preocupação por parte da população em fazer 

escolhas alimentares saudáveis e em consumir alimentos 

frescos e naturais levou os consumidores e a indústria a cria-

rem diferentes opções para o consumo de frutas e hortícolas, 

tendo assim surgido os sumos detox. 

Os sumos detox são uma tendência alimentar da atualidade (1). 

São divulgados e publicitados em diversas revistas, websites, 

programas televisivos, livros, e outros meios de comunicação, 

alegadamente como desintoxicantes, coadjuvantes de progra-

mas de redução de peso, drenantes, entre outras alegações. 

Atualmente, os consumidores são muitas vezes incentivados a 

consumi-los como substitutos de refeições, dias ou semanas 

alimentares. 

Embora o consumo destes sumos tenha crescido exponencial-

mente nos últimos anos e sejam diversas as vantagens que lhes 

estão associados, as evidências científicas que comprovam os 

seus benefícios do ponto de vista nutricional são ainda muito 

limitadas. 

No entanto, existem evidências científicas que sustentam que 

o consumo regular de hortícolas e frutas está associado a 

efeitos benéficos para a saúde, nomeadamente na redução de 

doenças cardiovasculares e cancro (2,3). As frutas e hortícolas 

são alimentos naturalmente ricos em compostos bioativos e 

antioxidantes, assumindo um papel de extrema importância 

na nossa alimentação (4). Verifica-se que o consumo destes 

alimentos nos países lusófonos é significativamente inferior às 

recomendações atuais, sendo a promoção do seu consumo 

uma prioridade a ter em conta na formulação de políticas nutri-

cionais, alimentares e agrícolas destes países (4). Um consumo 

reduzido de frutas e hortícolas está entre os 10 principais fac-

tores de risco para a mortalidade global (5). 

_Perspetiva do consumidor relativa aos efeitos na saúde associados ao consumo   
de sumos detox 
Consumer perspective on health effects associated with consumption of detox juices
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_Objetivo

O objetivo principal deste trabalho foi avaliar a perceção do 

consumidor relativamente aos efeitos na saúde associados 

ao consumo de sumos detox. 

_Material e métodos

No ano de 2016 foi desenvolvido e aplicado um questionário 

online, disponibilizado ao público por email e através das redes 

sociais. Este encontrava-se organizado em 3 secções: dados 

gerais e sociodemográficos, consumo de sumos detox e perce-

ção dos efeitos na saúde. Foi aplicado a 285 indivíduos com 

idades compreendidas entre os 18 e os 84 anos.

_Resultados e discussão

Dos 285 indivíduos inquiridos 76,1% pertenciam ao género 

feminino e 23,9% ao género masculino. 82,8% da população 

inquirida possuía formação superior sendo que destes 42,4% 

tinha formação na área da saúde. Foram abrangidos 18 distri-

tos de Portugal continental e as Regiões Autónomas da Ma-

deira e dos Açores, embora 72,6% da população inquirida 

fosse residente no distrito de Lisboa.

De acordo com os resultados obtidos (figura 1), 97,9% dos in-

quiridos já ouviram falar em sumos detox, 90,2% sabem no que 

estes consistem, mas apenas 48,8% já os consumiram pelo 

artigos breves_   n. 6

Femin ino

Mascul ino

Figura 1: Algumas das respostas obtidas após aplicação online do questionário.
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Quais as vantagens que associa a este t ipo de sumos?

Quais as refe ições que um sumo detox poderá subst i tu i r?

Porque motivo é que acha que estes sumos não const i tuem uma boa opção para serem ut i l izados como subst i tutos de uma refe ição?

Quais as vantagens nutr ic ionais que associa a este t ipo de sumos?
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menos uma vez. Dos 51,2% que nunca consumiram sumos 

detox 50,7% dizem que têm curiosidade em experimentá-los e 

35,6% considera que estes poderão ter um sabor agradável.

As principais vantagens associadas a estes sumos foram: 

poder desintoxicante (64,9%); capacidade de repor os cons-

tituintes em défice no organismo, como vitaminas e minerais 

(56,8%); capacidade drenante (35,1%); e coadjuvantes na 

perda de peso (25,3%).

Dos 285 indivíduos inquiridos, 32,6% considera os sumos 

detox adequados para serem util izados como substitutos de 

refeições. Dos 32,6% que considera os sumos adequados 

para serem util izados como substitutos de refeições, 68,8% 

referiu o seu consumo a meio da manhã como a refeição 

apropriada para substituir. Por outro lado, a população inqui-

rida que não considera os sumos como uma boa opção para 

substituir refeições (67,4%) af irma que estes não fornecem os 

nutrientes necessários ao organismo (56,8%), não fornecem 

a energia necessária (38,5%) e/ou não são saciantes (37,0%).

Relativamente aos benefícios nutricionais dos sumos detox, os 

inquiridos destacaram a sua riqueza vitamínica (80,7%), o seu 

poder de hidratação (61,4%), a sua riqueza mineral (57,9%) e o 

seu teor de fibra (52,6%).

_Conclusões

Os resultados obtidos neste trabalho permitem ter uma noção 

clara da tendência alimentar que os sumos detox constituem. 

A população inquirida já ouviu falar em sumos detox, cerca de 

50% já os consumiu pelo menos uma vez e 33% considera-os 

adequados para serem utilizados como substitutos de refeições. 

As evidências científicas que existem sobre este tema são 

muito limitadas mas os benefícios associados aos sumos 

detox, por parte da população em geral, são variados. Torna-se 

crucial desenvolver trabalhos de investigação que contribuam 

para a existência de informação fidedigna sobre esta temática, 

permitindo aos consumidores fazer escolhas alimentares com 

base em informações cientificamente sustentadas.
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_Resumo

Os óleos essenciais (OEs) são metabólitos secundários, produzidos por 
plantas aromáticas e medicinais, com propriedades biológicas interes-
santes como a capacidade antimicrobiana e antioxidante. Neste trabalho, 
foi determinada a atividade antimicrobiana e a capacidade antioxidante 
dos OEs de manjericão (Ocimum basilicum), canela (Cinnamomum cassia 
(L.) J. Presl e Cinnamomum zeylanicum Blume) e alecrim (Rosmarinus 
officinalis L.). O OE da C. cassia mostrou ter a melhor atividade antimi-
crobiana contra Escherichia coli, Staphylococcus aureus e Penicillium 
spp. enquanto o óleo de C. Zeylanicum exibiu a melhor capacidade an-
tioxidante pelo método da captação do DPPH• (radical 2,2-difenil- 1-pi-
crilhidrazil) e pelo ensaio do branqueamento do β-caroteno. No entanto, 
todos os OEs analisados apresentaram boa atividade biológica, revelan-
do um grande potencial para serem aplicados como aditivos naturais, di-
retamente aos alimentos ou, indiretamente, a embalagens ativas. 

_Abstract

Essential oils are secondary metabolites, produced by aromatic and me-
dicinal plant species, with interesting biological properties such as anti-
microbial and antioxidant activities. In this research the antimicrobial and 
antioxidant capacities of the essential oils of basil (Ocimum basilicum L.), 
cinnamon (Cinnamomum cassia (L.) J. Presl and Cinnamomum zeylani-
cum) and rosemary (Rosmarinus officinalis L.) were evaluated. C. cassia 
essential oil presented the highest antimicrobial against Escherichia coli, 
Staphylococcus aureus and Penicill ium spp. while the C. zeylanicum es-
sential oil presented the highest antioxidant capacity by the DPPH• (2,2-
diphenyl-1-picrylhydrazyl radical) scavenging method and the β-carotene 
bleaching assay. However, all the analysed essential oils presented high 
biological activity, revealing a great potential to be applied as food addi-
tives, directly to food or, indirectly, to active packaging.

_Introdução

Os óleos essenciais (OEs) são misturas complexas de substân-

cias aromáticas voláteis, produzidos naturalmente como meta-

bolitos secundários de diferentes partes das plantas como as 

folhas, flores, frutos, caules, raízes, rizomas e sementes (1–7). 

A composição dos OEs pode variar de acordo com a espécie e 

parte da planta de que são extraídos, do método de extração e 

solvente utilizado, das caraterísticas edafoclimáticas da planta, 

do estágio de desenvolvimento da planta, entre outros (8–13). 

O interesse pelos OEs tem aumentado nas últimas décadas 

devido à sua comprovada atividade biológica, incluindo a ca-

pacidade antimicrobiana e antioxidante (5,14,15).

Muitos dos OEs são reconhecidos como Generally Recognized 

as Safe (GRAS) pela Food and Drug Administration (FDA), po-

dendo ser utilizados nos alimentos e em embalagens alimenta-

res como aditivos naturais a fim de manterem ou melhorarem 

as propriedades nutricionais e organoléticas dos mesmos, 

aumentando o seu tempo de prateleira e contribuindo para 

manter a sua segurança (16–20).

_Objetivo

Neste trabalho foi avaliada a capacidade antimicrobiana e an-

tioxidante in vitro dos óleos essenciais de manjericão, canela 

(de duas espécies) e alecrim.

_Material e métodos 

Os OEs selecionados para o estudo (tabela 1) foram adquiridos 

da Ferquima® (Ferquima Indústria e Comércio Ltda, Vargem 

Grande Paulista, São Paulo).

A atividade antimicrobiana foi analisada através do método 

de difusão em ágar (21) contra as bactérias Escherichia col i 

(ATCC 1122), Staphylococcus aureus (ATCC 6538) e o fungo 

Penici l l ium spp. As culturas bacterianas e os fungos foram 

_Óleos essenciais: atividade biológica in vitro e sua potencial aplicação     
a embalagens alimentares 
Essential oils: in vitro biological activity and their potential application to food packaging
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pré-ativados e incubados a 35 °C em Plate Count Agar (PCA), 

e a 25 °C em Potato Dextrose Agar (PDA), respetivamente.

Um disco de papel de filtro estéril (6 mm de diâmetro, Unifil) 

impregnado com 3 µL de OE foi colocado no centro das placas 

de Petri contendo o meio de cultura ágar Mueller- Hinton pre-

viamente inoculado com a bactéria (1 x 107 ufc/mL) ou o fungo 

(107 esporos/mL). As placas foram incubadas à temperatura 

ótima dos microrganismos e após 24 h (bactérias) e 48 h 

(fungo) foram observados e medidos os halos de inibição. 

O método de captação do radical DPPH e o ensaio do bran-

queamento do β-caroteno foram util izados para avaliar a ca-

pacidade antioxidante dos OEs. 

O método utilizado para o ensaio do DPPH• foi adaptado do 

método descrito por Moure et al. (2001). Foi preparada uma so-

lução metanólica de DPPH• (Sigma-Aldrich, Madrid, Espanha) 

de concentração 3,6 x 10-5 M. A 2 mL da solução metanólica 

de DPPH• foram adicionados 50 µL de OE. Para os testes con-

trolo foram utilizados 50 µL de metanol. As amostras foram co-

locadas à temperatura ambiente, protegidas da luz durante 30 

min, e em seguida, a sua absorvância foi medida (λ = 515 nm) 

num espectrofotómetro (U-2000, Hitachi). A percentagem de 

inibição (PI) dos OEs foi calculada pela equação 1.

Em que absC representa a absorvância da amostra controlo e 

absA representa a absorvância da amostra.

O EC 50 , ou seja, a concentração que causa uma inibição 

de 50% do radical DPPH, foi determinado para os OEs com 

maior capacidade antioxidante (OEs de C. zeylanicum e R. 

of f icinalis). Para tal, prepararam-se diversas diluições dos OEs 

e determinaram-se as suas respetivas PI. Posteriormente foram 

traçados gráficos com PI (%) versus concentração (mg/mL) 

e pelo Método dos Mínimos Quadrados foi estabelecida uma 

equação linear para cada curva, sendo depois possível calcular 

as concentrações que originaram uma PI (%) igual a 50%, ou 

seja, o EC 50 , por interpolação (22-23). 

No ensaio do branqueamento do β-caroteno, adaptado do 

método descrito por Miller (1971), foi realizada uma solução de 

0,2 mg/mL de β-caroteno (Sigma-Aldrich, Madrid, Espanha) 

em clorofórmio. Desta diluição, retirou-se 1 mL ao qual foram 

adicionados 20 mg de ácido linoleico (Sigma-Aldrich, Madrid, 

Espanha) e 200 mg de Tween40®. O clorofórmio desta solu-

ção foi evaporado a 40 °C a 100 mbar. De seguida, 50 mL 

de água ultrapura foram adicionados e a solução foi vigorosa-

mente agitada para assegurar a formação de uma emulsão 

de β-caroteno e ácido linoleico. Para realizar o ensaio, foram 

adicionados 0,2 mL de diferentes concentrações dos OEs em 

metanol a 5 mL da emulsão de β-caroteno. As amostras foram 

aquecidas a 50 °C durante 120 minutos. Após este tempo, a 

absorvância das amostras foi medida (λ = 470 nm) num espec-

trofotómetro (U-2000, Hitachi). As amostras controlo foram 

preparadas com metanol em substituição dos OEs e a sua ab-

sorvância foi medida antes do período de incubação (0 min) 

e após 120 min de incubação. A Capacidade da Atividade An-

tioxidante (AAC, Antioxidant Activity Capacity ) foi calculada 

através da equação 2.

Na qual AA120 representa a absorvância da amostra aos 

120_min, AC0 representa a absorvância do controlo aos 0 

min, e AC120 representa a absorvância do controlo aos 120 

minutos. 

Todos os testes foram expressos como médias ± desvio 

padrão de, pelo menos, três repetições. Os valores foram tra-

tados com recurso à análise de variância (ANOVA), seguida 

pelo teste de Tukey com um nível de probabilidade de 0,1 e 

0,05 para os resultados da capacidade antimicrobiana e antio-

xidante, respetivamente, utilizando o software STATISTICA® 

10.0 (Statsoft Inc. 2325, Tusla, OK).
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PI  (%)  = x  10 0
absC– absA
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A AC  = x  10 0 0
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_Resultados 

Os resultados da atividade antimicrobiana dos OEs estão com-

pilados na tabela 2. O OE de C. cassia apresentou os melho-

res resultados de atividade antimicrobiana enquanto o OE de 

O. basilicum mostrou reduzida ou inexistente ação contra E. 

coli, S. aureus e Penicill ium spp (tabela 2). O OE de alecrim 

não exibiu atividade antimicrobiana contra os microrganismos 

testados.

A E. col i e o S. Aureus foram inibidos pelos OEs provenientes 

das duas espécies de canela. O fungo apresentou suscetibil i-

dade a todos OEs testados, exceto ao de alecrim (tabela 2). 

Relativamente à capacidade antioxidante dos óleos (tabela 3), 

o OE de C. zeylanicum, exibiu o maior resultado pelo ensaio 

do radical DPPH e do branqueamento do β-caroteno seguido 

pelos óleos de R. of f icinalis, de C. cassia e, por fim, pelo óleo 

de O. basil icum.
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Tabela 1:      Descrição dos óleos essenciais disponibilizada pelo fabricante.

Manjericão

Canela

Alecrim

Folhas

Caule, casca e folhas

Folhas

Folhas

Ocimum basi l icum L.

Cinnamomum cassia (L.) J. Presl

Cinnamomum zeylanicum Blume

Rosmarinus of f ic inal is L.

Planta aromática Nome científ ico
Parte da planta uti l izada 
para preparar os OEs

Tabela 2:      Atividade antimicrobiana dos óleos essenciais (adaptado de Ribeiro-Santos et al., 2017).

O. basi l icum

C. cassia

C. zeylanicum

R. of f ic inal is

0,342 ± 0,003 a

4,292 ± 0,26 b

3,192 ± 0,19 c

0,0 ± 0,0 a

0,135 ± 0,03 a

1,035 ± 0,19 b

0,415 ± 0,05 c

0,0 ± 0,0 a

0,0 ± 0,0 a

1,85 ± 0,31b

0,775 ± 0,06 c

0,0 ± 0,0 a

Óleos essenciais

Diâmetro médio da zona de inibição (cm) (1-3)

Penici l l ium spp
Staphylococcus aureus 

(Gram-positiva)
Escherichia col i 
(Gram-negativa)

a) Não inc lu i o d iâmetro do disco de 0,6 cm.
b) Os resul tados obtidos são a média dos testes ± desv io padrão, n=3.
c) As médias, dentro da mesma co luna, que apresentem a mesma letra, não apresentam di fe renças 

s ign i f icat ivas (p > 0,1) pe lo Teste de Tukey.

Tabela 3:      Capacidade antioxidante dos óleos essenciais (1,2) (adaptado de Ribeiro-Santos et al., 2017).

O. basi l icum

C. cassia

C. zeylanicum

R. of f ic inal is

8,88 ± 0,33 a

8,94 ± 2,26 a

927 ± 3,62b

68,3 ± 17,4 c

26,6 ± 1,80 a

44,8 ± 1,37b

*

80,2 ± 0,28 c

nd

nd

0,14 ±0,00 a

38,5 ±0,51b

Óleos essenciais
DPPH•

[EC 50 (mg/mL)]
Branqueamento do 
β-caroteno (AAC)

DPPH•
(PI %)

a) Os resul tados obtidos são a média dos testes ± desv io padrão, n=3.
b) As médias, dentro da mesma co luna, que apresentem a mesma let ra, não apresentam 

d i fe renças s ign i f icat i vas (p > 0,05) pe lo Teste de Tukey.

*  super ior a 100%;  nd - não determinado.

2ª série

número
2016

especial 8

Instituto Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge, IP

Doutor Ricardo Jorge
Nacional de Saúde_Instituto Observações_ Boletim Epidemiológico

www.insa.pt



32

_Discussão

Em geral, as bactérias Gram negativo, como a E. col i, são 

mais resistentes a agentes antimicrobianos do que as bacté-

rias Gram positivo, devido à complexidade da dupla membra-

na celular comparativamente com a membrana simples das 

bactérias Gram positivo. No caso da E. col i, esta bactéria tem 

uma parede celular externa constituída por lipopolissacaríde-

os, o que torna mais dif ícil a penetração dos componentes 

dos OEs (3, 25). 

Os resultados encontrados para o OE de alecrim estão de 

acordo com os resultados encontrados por Teixeira et al. (26). 

No entanto são diferentes dos resultados encontrados por 

Mathlouthi et al. (27) nos quais foi observada atividade antimi-

crobiana do OE de alecrim contra E. coli e S. aureus. 

Bozin et al. (28) encontraram resultados semelhantes ao deste 

trabalho para a mesma espécie de manjericão. 

No que diz respeito à capacidade antioxidante, os resultados 

encontrados para o OE de canela estão de acordo com os re-

sultados obtidos por Prasad et al. (29).

Não obstante, é de salientar que os OEs são misturas de subs-

tâncias bastante heterogéneas e as suas atividades biológicas 

devem-se a um componente maioritário e a efeitos sinérgicos 

e/ou antagonistas dos seus componentes, que são de carácter 

bastante variável e dependem não só das espécies das plan-

tas, mas também do método de extração e parte da planta uti-

lizados (30,31). 

_Conclusão

O óleo essencial de canela, e em particular, o óleo proveniente 

da espécie C. cassia, foi o que apresentou maior atividade anti-

microbiana. Por outro lado, o óleo proveniente da espécie C. 

zeylanicum foi o que apresentou maior capacidade antioxidante. 

Os óleos essenciais estudados, utilizados individualmente ou 

em combinação, são uma ótima alternativa aos aditivos sintéti-

cos uma vez que possuem capacidade antioxidante e/ou antimi-

crobiana, podendo ser adicionados diretamente aos alimentos 

ou podem ser incorporados em embalagens alimentares ativas 

com o objetivo de prolongar a vida útil dos alimentos. 
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_Resumo

A nível mundial, estão descritos poucos casos de botul ismo tipo F em 
humanos. Em julho de 2016 foi identif icado o primeiro caso de botul is-
mo tipo F, em Por tugal. Foi detetada toxina botul ínica tipo F (BoNT/F) 
nas fezes de um doente com quadro cl ínico típico de botul ismo e iso-
lada a estirpe de Clostr id ium botul inum produtora de BoNT/F. 

_Abstract

Worldwide few cases of type F botul ism are described in humans. In 
July 2016 the f irst case of type F botul ism in Por tugal was identi f ied. 
Botul inum toxin type F (BoNT/F) was detected in the stool of a patient 
with cl inical symptoms typical of botul ism and the strain of Clostr idium 
botul inum F producer of BoNT was isolated.

_Introdução e objetivo

A nível mundial, estão descritos poucos casos de botulismo 

tipo F em humanos (1). Na sua maioria, os casos de botulis-

mo descritos em humanos têm sido provocados por toxinas 

do tipo A, B ou E. Os microrganismos que têm sido identif i-

cados como produtores de toxina F são o C. botul inum e o 

C. barati i_(1). Podem ser causa de botulismo: a ingestão de 

alimentos contaminados ou, mais raramente, a infeção de fe-

ridas, a produção de toxina no trato intestinal se imunologica-

mente imaturo (botulismo infantil) ou a colonização intestinal 

no adulto (1).

Este trabalho resulta da colaboração entre o Departamento de 

Alimentação e Nutrição do Instituto Nacional de Saúde Doutor 

Ricardo Jorge (INSA), o Hospital de São Bernardo do Centro 

Hospitalar de Setúbal e o Departamento de Saúde Pública, da 

Administração Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo e 

apresenta o primeiro caso de botulismo tipo F, identificado em 

Portugal.

_Caso clínico   

Um homem de 53 anos foi admitido no Serviço de Urgência do 

Hospital de S. Bernardo, em Setúbal, com quadro clínico de 

botulismo que incluía visão turva, diplopia, ptose palpebral, di-

sartria, disfagia, boca seca e midríase bilateral não-reativa. O 

doente reportou náuseas, perturbações abdominais e vómitos, 

após o jantar do dia anterior. Foi hospitalizado com o diagnós-

tico possível de botulismo versus síndrome de Guillain-Barré 

atípico. Subsequentemente, apresentou dificuldade respirató-

ria progressiva, retenção urinária e paraparésia flácida, tendo 

sido transferido para a Unidade de Cuidados Intensivos. Uma 

amostra de soro e uma amostra de fezes resultante de um 

micro enema foram enviadas ao INSA. Apesar de lhe ter sido 

administrada antitoxina botulínica (A,B,E), o doente necessitou 

de suporte ventilatório durante 8 dias. O doente teve alta após 

30 dias de internamento e não apresentava sintomatologia as-

sociada ao caso passado 3 meses.

A investigação epidemiológica e ambiental foi realizada pela 

Autoridade de Saúde Local e Regional. Foi efetuado um inqué-

rito para identificar géneros alimentícios suspeitos consumidos 

nas 72 horas (2) anteriores ao início das queixas, tendo sido 

inquiridos os membros da família do doente. Foi identificada 

como possível refeição suspeita uma salada de atum prepara-

_Primeiro caso de botulismo tipo F, em Portugal 
First case of type F botulism, in Portugal
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da em casa, que foi consumida unicamente pelo doente. Não 

havendo sobras, nem rastreabilidade do lote da conserva inge-

rida, foram enviadas para o INSA duas embalagens intactas de 

conserva de atum de dois lotes diferentes, da mesma marca 

da que tinha sido ingerida pelo doente, assim como cebola e 

tomate frescos e pimenta, idênticos aos utilizados na prepara-

ção da salada e café em cápsulas, do mesmo lote do ingerido 

após a refeição. Não podem ser excluídos como suspeitos 

outros alimentos ingeridos nas 72 horas antes do início dos 

sintomas, que não foram rastreáveis, tendo contudo estes, 

sido partilhados com outras pessoas que não apresentaram 

queixas.

_Resultados

As amostras de soro e de fezes foram testadas para pesquisa 

de toxina botulínica por bioensaio em ratinhos (3) e a amostra 

de fezes foi também testada para a presença de clostrídios 

produtores de toxina botulínica (multiplex-PCR e cultura) (4, 5). 

Nas fezes foi detetada a presença de toxina botulínica tipo F 

e isolada uma estirpe de C. botulinum produtora de BoNT/F. 

A inoculação de 1mL de soro em Balb/c provocou, ao fim de 

3 dias do soro, a morte dos animais inoculados. A prova de 

seroneutralização foi inconclusiva.

Foi realizada a pesquisa de toxina por bioensaio nas duas con-

servas (3). Em todos as amostras de géneros alimentícios foi 

realizada a pesquisa de clostrídios produtores de toxina botulí-

nica por multiplex-PCR e por método cultural (4, 5). Não foi de-

tetada BoNT, nem clostrídios produtores de BoNT nos géneros 

alimentícios analisados.

_Conclusões

Alguns dos poucos casos de BoNT/F relatados em adultos 

foram devidos à colonização intestinal e outros a botulismo 

de origem alimentar (1). O facto de o doente ter tido perturba-

ções gastrointestinais leva-nos a suspeitar de uma toxinfeção 

alimentar. Tal como na maioria dos casos descritos de botulis-

mo tipo F, não foi identif icada com forte evidência a suspeita 

dirigida a um veículo alimentar concreto (1).
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_Resumo

O Instituto Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge (INSA), em parceria 
com a Direção-Geral de Alimentação e Veterinária (DGAV), notif ica anu-
almente à European Food Safety Author i ty (EFSA) os dados dos sur tos 
de toxinfeção alimentar ocorr idos em Portugal, cuja investigação labora-
torial é efetuada no INSA. De acordo com as orientações da Organização 
Mundial da Saúde (OMS) e da EFSA, em 2015, no Departamento de Ali-
mentação e Nutr ição do INSA, foram compilados e analisados os dados 
referentes a 20 sur tos, tendo sido afetados 421 indivíduos, dos quais 96 
foram hospital izados, não tendo sido repor tados óbitos. O local onde os 
al imentos foram consumidos ou onde ocorreu uma ou mais etapas f inais 
de preparação foi identif icado em 90% dos sur tos (75% locais públicos e 
25% domésticos). O agente causal e/ou suas toxinas foram identif icados 
em 50% dos sur tos: Toxina botul ínica tipo B, C. per f r ingens, Salmonel la 
Enter i t id is, Lister ia monocy togenes serogrupo IVb, E. col i verotoxigéni-
ca não-O157, Enterotoxina estaf i locócica tipo A e Shige l la sonnei. Foram 
identif icados como principais fatores contr ibutivos o tratamento térmico 
inadequado, abusos tempo/temperatura e ocorrência de contaminações 
cruzadas. De acordo com a Diretiva 2003/99/CE, a EFSA em colabora-
ção com o European Centre for D isease Prevent ion and Control (ECDC) 
elabora anualmente um relatório técnico com informação relativa aos 
Estados-Membros, de modo a gerar evidência científ ica que permita a 
otimização dos sistemas de segurança al imentar implementados, assim 
como os programas de educação para a saúde, minimizando o impacte 
humano, económico e social destas doenças na Europa. 

_Abstract

National Health Institute Doutor Ricardo Jorge (INSA) in partnership with 
the Directorate-General of Food and Veterinary Medicine (DGAV), notif ies 
each year to the European Food Safety Authority (EFSA) the data of food-
borne outbreaks that occurred in Portugal, whose laboratory investigation 
was done by INSA. According to the guidelines of World Health Organiza-
tion (WHO) and EFSA, in 2015 in the Food and Nutrition Department of INSA 
data from 20 outbreaks were compiled and analyzed; involving 421 cases, 
96 hospitalizations and no fatal cases were reported. The places where 
food was consumed or where the final stages of preparation of the food ve-
hicle took place were identif ied in 90% of the outbreaks (75% public places 
and 25% households). The causative agents or its toxins were identif ied in 
50% of the outbreaks analyzed: Botulinum toxin type B, C. perfringens, Sal-
monella Enteritidis, Listeria monocytogenes serogroup IVb, E. coli vero-

toxigenic non-O157, Staphylococcus toxin type A and  Shigel la sonnei. 
The main contr ibutory factors identi f ied were inadequate heat treatment, 
t ime/temperature abuse and occurrence of cross-contaminations. In ac-
cordance with Directive 2003/99/EC, EFSA in col laboration with Europe-
an Centre for Disesese Prevention and Control (ECDC) prepares annual ly 
a technical repor t with information from the Member States, in order to 
produce scienti f ic evidence that al lows the optimization of implemented 
food safety systems, as wel l as health education programs, minimizing 
the human, economic and social impact of these diseases in Europe. 

_Introdução

Considera-se um surto de toxinfeção alimentar uma doença 

infeciosa ou tóxica que afeta dois ou mais indivíduos, causa-

da, ou que se suspeita ter sido causada, pelo consumo de 

género(s) alimentício(s) ou água contaminados por microrga-

nismos, suas toxinas ou metabolitos. Embora as toxinfeções 

alimentares sejam causa de morbil idade e mortalidade em 

todo o mundo, podem ser prevenidas pela minimização dos 

fatores que estão na sua origem. 

O Departamento de Alimentação e Nutrição, em parceria com 

outros Departamentos do INSA, na sua função de laboratório 

de referência, e em colaboração com a Direção-Geral de 

Alimentação e Veterinária, notif ica anualmente à European 

Food Safety Authority (EFSA) os dados dos surtos ocorridos 

em Portugal, cuja investigação laboratorial foi realizada no 

INSA. Deste modo, ao abrigo da Diretiva 2003/99/CE, a 

EFSA analisa os dados enviados pelos Estados-Membros e 

prepara um relatório anual, em colaboração com o European 

Centre for Disease Prevention and Control (ECDC), de modo 

a gerar evidência científ ica que permita a otimização dos

_Investigação laboratorial de surtos de toxinfeções alimentares, 2015
Foodborne outbreaks laboratory investigation, 2015
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Figura 1:      Fluxograma adaptado da comunicação de surtos de toxinfeções alimentares para o 
European Union Food-borne Outbreak Reporting System (updated EU-FORS) (2).

sistemas de segurança alimentar implementados, assim como 

os programas de educação para a saúde, minimizando o im-

pacte humano, económico e social destas doenças na Europa. 

_Objetivo

Compilação e análise dos dados dos surtos de toxinfeções ali-

mentares investigados no INSA, em 2015. 

_Material e métodos

Em 2014, a EFSA reviu o European Union Food-borne Out-

break Reporting System (EU-FORS), solicitando que fossem 

compilados os dados de todos os surtos de toxinfeções ali-

mentares, incluindo surtos em que nenhum género alimentício 

particular é suspeito e surtos nos quais a evidência implica 

um determinado veículo alimentar (figura 1).

A distinção entre surtos de origem alimentar com base na força 

da evidência, surtos de origem alimentar suportados por "forte 

evidência" ou surtos de origem alimentar suportados por "fraca 

evidência", está relacionada com a suspeita “forte” ou “fraca” 

dirigida a determinado veículo alimentar.

De acordo com as orientações da Organização Mundial da 

Saúde (OMS) (1) e da EFSA (2), foram compilados e analisa-

dos os dados dos sur tos de toxinfeção alimentar que foram 

enviados para investigação laboratorial ao Departamento 

de Alimentação e Nutrição do INSA, durante o ano de 2015:

1) dados de investigação epidemiológica disponibilizados pelas 

Autoridades de Saúde, 2) dados referentes às instalações do 

setor alimentar e às pessoas afetadas, 3) dados microbiológi-

cos de géneros alimentícios e de superfícies de ambientes de 

produção/transformação da área alimentar e de manipulado-

res, 4) dados microbiológicos de amostras clínicas. 

DADOS A SEREM COMUNICADOS

SURTO

Origem alimentar ?

Veículo alimentar suspeito ?

Comunicar os dados

Não comunicar

SIM

SIM

SIM

FORTE

Comunicar os dados 

Comunicar os dados 

Força da evidência implicando
um veículo alimentar ?

NÃO

NÃO

FRACA
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_Resultados e discussão

No período em estudo (2015) foi realizada a investigação labo-

ratorial de 20 surtos que afetaram 421 indivíduos, dos quais 96 

foram hospitalizados, não tendo sido reportados óbitos. A força 

da evidência dos surtos foi forte em 8 surtos e fraca em 12.

O agente etiológico causal foi identificado em 50% (10/20) dos 

surtos analisados no ano 2015: 4 Toxina botulínica tipo B, 1 C. 

perfringens, 1 Salmonella Enteritidis, 1 Listeria monocytoge-

nes serogrupo IVb, 1 E. coli verotoxigénica não-O157, 1 Ente-

rotoxina estafilocócica tipo A e 1 Shigella sonnei (tabela 1).

Em 2014, o agente etiológico causal foi identificado em 52% 

(13/25) dos surtos reportados pelo INSA e em 71% (3720/5251) 

do total de surtos reportados pela EFSA (3). 

A evidência que suporta a suspeita da existência de um veícu-

lo alimentar implicado pode ser microbiológica, epidemiológica 

descritiva, ambiental ou baseada em investigações da rastrea-

bilidade de produtos (2). 

A evidência microbiológica consiste na deteção do agente 

causal no veículo alimentar ou nos seus componentes, ou na 

cadeia, ou ambiente da produção alimentar, combinado com 

a deteção do agente causal nos humanos afetados ou com a 

manifestação de sintomas clínicos e início de doença forte-

mente compatíveis com o agente causal identif icado no veí-

culo alimentar, ou nos seus componentes, ou na cadeia, ou 

ambiente da produção alimentar.

Em 6 surtos, a evidência que ligou o surto à ingestão do ali-

mento foi microbiológica com deteção do agente causal no 

alimento, combinada em 3 destes com a deteção do agente 

causal nos doentes e, nos outros 3, com a presença de sin-

tomas clínicos e início de doença compatíveis com o agente 

causal. Em 1 surto, a natureza da evidência que ligou o con-

sumo do alimento (bacalhau à Brás) ao surto foi epidemio-

lógica descritiva. Não foram analisados laboratorialmente 

sobras, nem amostras “testemunha” do alimento implicado. 

Em 3 surtos onde o agente etiológico causal foi identif icado, 

o veículo alimentar é desconhecido.

Tabela 1:      Surtos confirmados pela identificação do agente etiológico causal: género alimentício 
implicado e nº de pessoas afetadas.

Shigel la sonnei

C. per fr ingens

Outros agentes:

VTEC não –O157 (stx1, stx2 e eae) e B. cereus 

Salmonel la Enter i t idis

Toxina botulínica tipo B

Toxina botulínica tipo B

Toxina botulínica tipo B

Toxina botulínica tipo B

Lister ia monocytogenes serogrupo IVb

VTEC não –O157 (eae negativo)

Enterotoxina estaf i locócica tipo A

Desconhecido

Rojões 

Bacalhau à Brás

Desconhecido

Presunto

Alheira

Desconhecido

Refeições compostas, com todos os 
componentes cozinhados 

Hambúrguer com cebola, pronto a comer

Peixe à Brás

26

5

3

Desconhecido

4

4

Desconhecido

3

120

67

Agente causal Género al imentício N.º de pessoas afetadas
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O local onde os alimentos foram consumidos ou onde tiveram 

lugar as etapas finais de preparação dos mesmos foi identifi-

cado em 90% dos surtos. Destes, 75% ocorreram em locais 

públicos, isto é, envolveram indivíduos que consumiam ali-

mentos, em mais do que um local (ex. instituições residenciais, 

cantinas/bares de escolas, colégios, infantários, creches, res-

taurantes, hospitais, lares de idosos, etc.) e 25% foram surtos 

domésticos, isto é, todos os doentes envolvidos pertenciam 

ao mesmo agregado familiar. Os fatores que se identificaram 

como contributivos para a ocorrência dos surtos foram: trata-

mento térmico inadequado, abusos tempo/temperatura e con-

taminação cruzada.

Na tabela 2 pode observar-se o número de surtos investigados 

laboratorialmente com agente causal identificado, que ocorre-

ram entre 2010 e 2015, evidenciando o número de casos, hos-

pitalizados e óbitos reportados. 

Esta informação deverá evidenciar a necessidade de divulga-

ção das boas práticas de higiene em programas de educação 

para a saúde. 

Para melhorar a percentagem de surtos notificados, bem como 

a informação associada, deverão congregar-se esforços pluri-

disciplinares e regulamentares.

_Conclusões

Os dados evidenciam que um tratamento térmico inadequado 

para a destruição microbiana e a manutenção dos alimentos a 

temperaturas incorretas, associados a um período de tempo 

favorável ao desenvolvimento microbiano e à potencial produ-

ção de toxinas, muitas vezes ocorrendo simultaneamente com 

procedimentos incorretos promotores de contaminações cru-

zadas, continuam a ser os fatores contributivos mais frequen-

tes na ocorrência de surtos de toxinfeções alimentares. 

Nos programas de educação para a saúde, a disseminação e a 

aplicação de conhecimentos práticos na área da higiene e se-

gurança alimentar são fundamentais para a prevenção das do-

enças de origem alimentar, destacando-se a importância das 

regras básicas contidas no manual da OMS “Cinco chaves para 

uma alimentação mais segura” (4) e na publicação “Segurança 

alimentar: guia das boas práticas do consumidor” (5).

O INSA, como Laboratório Nacional de Referência na área da 

saúde para o estudo epidemiológico laboratorial de toxinfeções 

alimentares, está empenhado na melhoria da informação dis-

ponível de ocorrência de surtos de origem alimentar de forma 

a ser uma evidência científica de suporte a uma gestão eficaz 

do risco.

Tabela 2:      Surtos com agente etiológico identificado - 2010 a 2015.

Surtos

Casos 

Hospital izados

Óbitos

4

56

0

0

8

101

1

0

7

135

1

0

10

183

17

0

13

589 

56

0

20

421

96

0

62

1485

171

0

Número 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Total
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_Resumo

Em 2014, os dados reportados para a European Food Safety Authority 
(EFSA), evidenciam que o número de surtos causado por vírus foi supe-
rior ao causado por Salmonella spp. contudo, em 2015, este número di-
minuiu. A nível mundial e de acordo com a Organização Mundial da Saúde 
(OMS), entre 2007 e 2015 os vírus foram os principais agentes causais 
de doenças diarreicas. Com o objetivo de incrementar a sua capacida-
de de resposta no esclarecimento de surtos de toxinfeção alimentar bem 
como na vigilância, monitorização e controlo de géneros alimentícios, o 
Laboratório de Microbiologia do Departamento de Alimentação e Nutrição 
(DAN) implementou em 2015 o método de deteção de Norovírus (NoV) ge-
nogrupo GI e genogrupo GII e vírus da Hepatite A (HAV) de acordo com 
a ISO/TS 15216-2. As amostras analisadas em 2015-2016 incluíram mo-
luscos bivalves, frutos vermelhos, vegetais e superfícies do ambiente de 
produção/manipulação de alimentos. Em amostras dos moluscos bivalves 
não depurados foram detetados NoV GI e GII. Surtos de origem alimentar 
de NoV e HAV são um problema emergente em saúde pública, pelo que as 
estratégias de controlo deverão orientar-se essencialmente para a vigilân-
cia e prevenção da contaminação dos géneros alimentícios mais suscetí-
veis, identificando e minimizando o impacte dos diversos fatores de risco 
inerentes ao ambiente de produção, preparação, conservação, distribui-
ção e consumo. 

_Abstract

In 2014 the data reported to European Food Safety Authority (EFSA), evi-
denced that the number of foodborne outbreaks caused by viruses was 
higher than those caused by Salmonella spp., but in 2015 this number 
decreased. At global level and according to the World Health Organiza-
tion (WHO), between 2007 and 2015 viruses were the main diarrhoeal 
diseases agents. With the objective to contribute to the clarif ication of 
foodborne outbreaks of viral origin associated to foodstuf fs consumption 
and to enhance the laboratory capacity, the Food Microbiology Labora-
tory of the Food and Nutrition Department, implemented in 2015 the 
method for detection of Norovirus (NoV) Genogroup I and II and Hepati-
tis A Virus (HAV) according to ISO/TS 15216-2. The samples analysed 
included bivalve molluscs, soft fruits, vegetables and surfaces of the en-
vironment of production/handling of foodstuf fs. In samples of bivalve 
molluscs, not depurated, Norovirus GI and GII were detected. Foodborne 
outbreaks caused by NoV and HAV are a public health emerging prob-
lem, and so the control strategies should be oriented essentially to the 
surveil lance and prevention of the contamination of more susceptible 
foodstuf fs, identifying and minimizing the impact of several risk factors 
inherent to the environment of production, preparation, conservation, 
distribution and consumption.

_Introdução

O estudo da etiologia das doenças de origem alimentar é com-

plexo, uma vez que apenas uma parte dos casos de doença são 

reportados às Autoridades de Saúde e muitas das doenças, 

resultantes da ingestão de um alimento contaminado, podem 

surgir semanas ou até meses após o consumo do(s) alimento(s), 

dificultando quer o estabelecimento de um nexo de causalidade 

alimento-doença, quer a investigação epidemiológica.

No âmbito dos contaminantes biológicos e, em particular, no 

caso dos vírus, as suas caraterísticas estruturais e biológicas, 

a dose infetante, o modo de transmissão, a persistência no 

ambiente, entre outras, são muito diferentes das dos outros 

microrganismos habitualmente implicados em surtos de toxin-

feções alimentares, dificultando ainda mais a investigação do 

surto e a identificação do agente causal (1- 3). 

Em 2008, estudos de avaliação de risco realizados por peritos 

da Organização das Nações Unidas para a Agricultura e Ali-

mentação (FAO) e da Organização Mundial da Saúde (OMS), 

referem que o conhecimento da fonte de contaminação é fun-

damental para definir estratégias de intervenção (2, 3). 

Analisando os dados relativos aos surtos de origem alimentar 

associados a vírus, reportados para a European Food Safety 

Authority (EFSA), verif ica-se que o número de surtos foi muito 

variável entre 2008 e 2014. Em 2009, foram reportados 1 043 

surtos, tendo este número decrescido progressivamente até 

2011. A partir de 2011 ocorreu um aumento de 525 para 1 072 

surtos em 2014 e, em 2015, voltou a descer para 401 surtos. 

O número de casos associados a surtos por vírus (14 754) cor-

respondeu a 36,8% dos casos associados a surtos. De referir 

que em 2015, em 45 destes surtos a evidência foi forte, isto é, 

foi identif icado o alimento específico implicado, responsável
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pelo surto. Relativamente ao alimento implicado, os “crustáce-

os, moluscos bivalves e produtos derivados” foram o veículo 

alimentar mais frequente (27,8%) e o “manipulador infetado”, 

“contaminação cruzada” e “ingrediente contaminado não pro-

cessado”, foram os fatores contributivos associados a estes 

surtos_(4). 

De acordo com o relatório da OMS publicado em 2015, relativo 

ao impacto das doenças de origem alimentar em saúde públi-

ca, entre 2007 e 2015 os vírus são os principais agentes cau-

sais de doenças diarreicas, com ampla distribuição em todo o 

mundo. Na Europa, destaca-se como agente mais frequente o 

Norovírus (NoV) responsável por cerca de 15 milhões de casos 

de doença (5).

Norovírus (NoV) e Vírus da Hepatite A (HAV) são microrganis-

mos altamente contagiosos, transmitidos habitualmente pela 

via fecal-oral, no contacto pessoa a pessoa (via mais comum), 

através de água contaminada (de consumo ou de recreio), do 

consumo de alimentos crus contaminados ou alimentos insufi-

cientemente cozinhados e/ou alimentos que se contaminaram 

pelo contacto com superfícies do ambiente de produção ali-

mentar ou a partir de manipuladores infetados.

Em comparação com as formas vegetativas da maioria das 

bactérias patogénicas, os NoV e os HAV evidenciam uma esta-

bilidade elevada, sendo mais resistentes ao calor, à refrigera-

ção, à congelação, à desidratação, a valores de pH extremos, 

à luz ultravioleta, a pressão hidrostática elevada e aos agentes 

desinfetantes, sobretudo em presença de matéria orgânica. 

Esta resistência, aliada a uma baixa dose infetante, leva a que 

possam persistir durante longos períodos (dias a semanas) 

como contaminantes de um género alimentício e com capaci-

dade para causar doença (3, 6).

Apesar da via de transmissão pessoa a pessoa ser a mais 

comum, estudos de avaliação do risco efetuados pela OMS, 

evidenciam a existência de associações bem definidas entre 

alguns géneros alimentícios e as fontes de contaminação mais 

frequentemente associadas à transmissão de NoV e HAV por 

via alimentar (tabela 1).

_Objetivo

No sentido de contribuir para o esclarecimento de surtos 

de toxinfeção alimentar de origem viral associados ao consu-

mo de géneros alimentícios e incrementar a sua capacidade 

de resposta ao controlo e monitorização, o Laboratório de Mi-

crobiologia do Departamento de Alimentação e Nutrição do 

Instituto Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge (INSA) im-

plementou em 2015 o método de deteção de Norovírus geno-

grupo GI e genogrupo GII e vírus da Hepatite A, de acordo com 

a ISO/TS 15216-2:2013 (14). Este método foi sujeito a auditoria 

pelo Instituto Português de Acreditação (IPAC), para acredita-

ção segundo o referencial normativo ISO/IEC 17025:2005 (15), 

aguardando-se a emissão do Anexo técnico. Apresentam-se 

os dados obtidos nos ensaios realizados em 2015-2016.
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Tabela 1:      Géneros alimentícios, fonte e local de contaminação mais frequentemente associados à transmissão de 
NoV e HAV (3, 6-13).

Moluscos bivalves 
(ostras, amêijoas, berbigões e mexilhões)

Frutos e produtos hor tícolas consumidos crus
(frutos vermelhos e vegetais de folhas verdes)

Alimentos prontos para consumo 

Zonas de apanha e cultivo

Fase pré-colheita 

Fase da colheita

Fase pós-colheita

Preparação

Distr ibuição

Contaminação ambiental, a par tir da contaminação 
por esgotos 

Água de rega 

Fer ti l izantes não tratados

Contacto com animais da quinta, domésticos ou 
selvagens 

Manipuladores infetados 

Super f ícies contaminadas (contaminações cruzadas)

Tratamento térmico insuf iciente

Géneros al imentício Fonte de contaminação Local de contaminação
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_Material e métodos

Em 2015 e 2016 foram analisadas 69 amostras para pesqui-

sa de Norovírus genogrupo GI e genogrupo GII e vírus da 

Hepatite A. As amostras analisadas incluíram moluscos bival-

ves, frutos vermelhos, vegetais e superfícies do ambiente de 

produção/manipulação de alimentos. As amostras de géneros 

alimentícios foram recolhidas em superfícies comerciais, dire-

tamente no produtor ou no local de consumo. Algumas amos-

tras foram analisadas no âmbito do esclarecimento de surtos 

de toxinfeção alimentar. 

Dado que habitualmente os vírus estão presentes nas matrizes 

alimentares em número muito baixo e que estas podem conter 

substâncias que interferem com os métodos de deteção, é ne-

cessário efetuar previamente um procedimento de extração 

e/ou concentração das partículas virais (específico para cada 

matriz alimentar) para obter extratos livres das substâncias ini-

bidoras e que vão servir de substrato para o procedimento de 

deteção do RNA viral. A eficiência da extração é avaliada pela 

contaminação das amostras com um vírus sintético de contro-

lo (ex. vírus Mengo), com caraterísticas físicas e químicas se-

melhantes ao vírus alvo, mas geneticamente distinto e pela sua 

extração em simultâneo (2, 14).

Nos frutos vermelhos e vegetais, a extração dos vírus foi efe-

tuada por eluição com agitação, seguida de concentração 

por precipitação com solução de Polietilenoglicol e Cloreto 

de Sódio (PEG/NaCl). Nos moluscos bivalves, onde o tecido 

digestivo representa cerca de 1/10 do peso total do animal, a 

extração dos vírus das glândulas digestivas foi efetuada pela 

ação de digestão enzimática da proteinase K. Nas superfícies, 

os vírus foram removidos por esfregaço, seguido de eluição 

em solução tampão (2, 14).

Reação de transcrição reversa, seguida de reação em cadeia 

da polimerase (RT-PCR) em tempo real foi efetuada no equipa-

mento Applied 7500 Fast Real Time PCR System.

_Resultados e discussão

As 69 amostras analisadas incluíam: 32 frutos vermelhos/ vege-

tais (1 amostra suspeita de estar implicada num surto de toxin-

feção alimentar), 14 moluscos bivalves (2 amostras suspeitas de 

estarem implicadas num surto de toxinfeção alimentar) e 23 su-

perfícies (relacionadas com a investigação de 3 surtos de toxin-

fecção alimentar). O total de amostras de géneros alimentícios 

e os tipos de matrizes analisados estão ilustrados no gráfico 1.

Gráfico 1:      Amostras de géneros alimentícios (n=69) e tipos de matrizes.
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Os resultados obtidos referentes à deteção de NoV GI e NoV 

GII, estão ilustrados no gráfico 2.

Nos moluscos bivalves foram detetados Norovírus dos geno-

grupos GI e GII em 29% das amostras (4/14), todas correspon-

dentes a moluscos que não tinham sido depurados. Destas 4 

amostras, 2 correspondiam a ostras colhidas diretamente de 

uma zona estuarina e 2 a amêijoas colhidas no âmbito do es-

clarecimento de um surto de toxinfeção alimentar. Nas amos-

tras de frutos vermelhos e vegetais e nas de superfícies não 

foram detetados Norovírus GI e GII. 

No total das 69 amostras analisadas não foi detetada a presen-

ça do Vírus da Hepatite A. 

_Conclusões

Apesar de todos os avanços tecnológicos, concretamente a 

nível das indústrias do setor alimentar, o risco potencial de 

aquisição e consumo de determinados géneros alimentícios 

(molusco bivalves, frutos vermelhos e vegetais e alimentos 

prontos para consumo) contaminados com vírus, nomeada-

mente NoV e HAV, é uma realidade.

A probabilidade de contrair a infeção está dependente, entre 

outros, de fatores ligados ao hospedeiro, das caraterísticas 

particulares destes microrganismos e do tipo de géneros ali-

mentícios. Em particular, a resistência do NoV e HAV durante 

longos períodos de tempo após a contaminação inicial e o 

modo de consumo destes alimentos (crus, após tratamento 

térmico ligeiro ou sem tratamento térmico f inal) pode contri-

buir para a persistência desta contaminação em alimentos 

prontos a comer. 

Considerando que a presença de NoV e HAV é um problema 

emergente em saúde pública, as estratégias de controlo deve-

rão orientar-se essencialmente para a prevenção da contami-

nação destes tipos de géneros alimentícios, identificando e 

minimizando o impacto dos diversos fatores de risco inerentes 

ao ambiente de produção, preparação, conservação, distribui-

ção e consumo. 

A monitorização, vigilância e controlo da presença de NoV e 

HAV nos géneros alimentícios e ambiente, mais frequentemen-

te associados à sua transmissão, poderão contribuir para a 

verificação e validação dos sistemas de segurança alimentar 

implementados.

Gráfico 2:      Resultados da deteção de Norovírus GI e GII 
em géneros alimentícios e em esfregaços  de 
superfícies (n=69).
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_Resumo

A patulina é uma micotoxina produzida por fungos dos géneros Asper-
gi l lus e Penici l l ium. Esta toxina pode contaminar diversos tipos de fruta, 
nomeadamente maçãs e produtos derivados podendo estar associada 
à ocorrência de efeitos mutagénicos, genotóxicos, imunossupressores, 
imunotóxicos, neurotóxicos, e eventualmente carcinogénicos. Por essa 
razão é fundamental o controlo da ocorrência de patulina nos géneros 
alimentícios mais suscetíveis. Com o objetivo de avaliar a presença de 
patulina em amostras de fruta e polpa ao longo das várias etapas do 
processamento industrial, foram analisados os teores desta micotoxina 
em 50 amostras (ameixa, pêssego, pera e maçã), colhidas nas diversas 
fases de processamento. As amostras de pera e maçã apresentaram os 
teores de contaminação mais elevados, detetados na fase de descarga 
da fruta (18 µg.Kg-1) e na fase de enchimento (40 µg.Kg-1), respetivamen-
te. Estes resultados são inferiores ao limite máximo legislado (50 µg.Kg-1) 
para sumos de frutos, sumos de frutos concentrados reconstituídos e 
néctares de frutos, por não existem valores limite para a fruta e polpa. 
Os dados do presente estudo alertam para a necessidade de monitorizar 
a ocorrência de contaminantes ao longo das várias etapas de processa-
mento industrial como forma de obter alimentos seguros, protegendo 
assim a saúde dos consumidores. Estes foram os primeiros estudos efe-
tuados em Portugal sobre a ocorrência de patulina em diferentes frutas 
colhidas ao longo do processamento industrial.

_Abstract

Patulin is a mycotoxin produced by fungi of the genera Aspergil lus and 
Penicil l ium. This toxin can contaminate several fruits, including apples 
and by-products, and may be associated with the occurrence of muta-
genic, genotoxic, immunosuppressant, immunotoxic, neurotoxic, and 
possibly carcinogenic ef fects. Thus, it is fundamental to monitor the oc-
currence of patulin in more susceptible foodstuf fs as fruits. This study 
aimed to determine the contents of patulin in 50 fruit and pulp samples 
(plum, peach, pear and apple), collected throughout dif ferent industrial 
processing stages. Pear and apple samples showed the highest con-
tamination levels, detected in fruit discharge phase (18 µg.Kg-1) and the 
f i l l ing stage (40 µg.Kg-1), respectively. These results are lower than the 
legislated maximum allowed limits (50 µg.Kg-1) for fruit juices, concen-
trated fruit reconstituted and fruit nectars juices; however, there are no 
l imits for fruit and pulp samples. The results of this study point out the 
need to monitor the occurrence of contaminants throughout the vari-
ous stages of industrial processing, as a way to get safer food to attain 
a higher protection of the consumer’s health. This was the f irst study 
per formed in Portugal on the occurrence of patulin in fruit samples col-
lected on the various stages of industrial processing.
   

_Introdução

A patulina (PAT) é uma micotoxina produzida por espécies de 

fungos pertencentes aos géneros Aspergillus e Penicillium, que 

podem estar presentes em diversos tipos de frutas, nomea-

damente maçãs e produtos derivados (1). O crescimento dos 

fungos e subsequente produção de patulina ocorre geralmen-

te à superfície de fruta danificada, sendo a sua presença con-

siderada um indicador de qualidade da matéria-prima usada no 

fabrico de géneros alimentícios. Os estudos experimentais de 

toxicidade em animais e culturas de tecidos atribuem à patulina 

efeitos mutagénicos, genotóxicos, imunossupressores, imuno-

tóxicos, neurotóxicos, e eventualmente carcinogénicos (2). Tor-

na-se assim importante o controlo da presença de patulina e, 

sempre que possível, a sua remoção dos géneros alimentícios, 

em particular de sumos e purés de frutos. Os sumos e deriva-

dos de frutos devem obedecer a boas práticas de agricultura e 

de fabrico impostas pelo Codex Alimentarius com o intuito de 

reduzir os níveis de patulina inicialmente presentes (3).

No processamento industrial comum inclui-se, entre outras 

etapas, a lavagem e seleção da fruta, descaroçamento, tritu-

ração, tratamento (como a pasteurização, concentração ou 

clarificação) e enchimento A remoção da fruta danificada e a 

eliminação das partes apodrecidas provaram ser um fator impor-

tantíssimo que contribui para a diminuição dos níveis de patulina 

nos sumos e produtos derivados (4). Janotová e colaboradores 

(2011), num estudo em que analisaram o efeito do processamen-

to industrial sobre a patulina em amostras de puré de maçã 

provenientes de 4 fases diferentes (homogeneização, lavagem, 

pasteurização e enchimento asséptico), verificaram que todas 

as fases de processamento contribuíram para a redução de pa-

tulina, sendo a lavagem a fase que apresentou o maior nível de 

redução (de 29 a 80% do teor original de patulina) (5).

_Avaliação dos teores de patulina em sumos de fruta durante o processamento industrial 
Assessment of patulin contents in fruit juices through industrial processing 

Carla Martins1,2, Tânia Santos 3, Inês Silva4, Carmen Pinheiro4, Paula Alvito1,2

car la.mar t ins@insa.min-saude.pt  
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_Objetivo

O presente estudo teve como objetivo avaliar os teores de pa-

tulina em amostras de fruta e polpa, colhidas em 2011 e 2013, 

ao longo de diferentes fases de processamento industrial. Para 

a realização deste estudo foi estabelecida uma parceria com a 

empresa Portuguesa Sumol+Compal, localizada em Almeirim, 

Portugal. 

_Material e métodos

As amostras analisadas foram cedidas pela empresa 

Sumol+Compal e incluíram fruta e polpa utilizadas no fabrico 

de sumos. Foram analisadas 50 amostras: 10 de ameixa, 16 

de pêssego, 12 de pera e 12 de maçã. De cada tipo de fruta 

foram recolhidas amostras após as diferentes fases de pro-

cessamento: descarga da fruta, 1ª e 2ª lavagem da fruta e en-

chimento (polpa). Para cada fruta foram recolhidos três lotes 

(sendo um lote equivalente a uma colheita individual aleatória 

nas diferentes fases de processamento) com exceção do pês-

sego em que se efetuaram cinco colheitas. As amostras, com 

aproximadamente 1 Kg cada, foram recolhidas a vácuo em 

sacos assépticos (enchimento asséptico – pêssego e maçã) e 

em sacos de amostragem de plástico (enchimento a quente – 

ameixa e pera), de acordo com o tipo de fruta. As condições 

analíticas para a determinação de PAT foram as descritas por 

Barreira e colaboradores (2010), utilizando uma metodologia 

de extração em fase sólida com determinação analítica por 

cromatografia líquida de alta eficiência e deteção por ultravio-

leta (SPE-HPLC-UV) (6). 

As amostras foram analisadas em duplicado e os valores 

médios de PAT foram expressos em µg.Kg-1. A metodologia 

analítica apresentou um limite de deteção (LOD) e de quanti-

f icação (LOQ) de 0.9 µg.Kg-1 e 2.9 µg.Kg-1, respetivamente, e 

um coeficiente de variação de 3%. As amostras com resulta-

dos iguais ou superiores ao limite de deteção foram conside-

radas positivas.

_Resultados e discussão

Relativamente às 50 amostras analisadas por SPE-HPLC-UV, 

12 (24%) foram positivas, apresentando 8 (16%) valores entre 

o LOD e o LOQ e 4 (8%) valores superiores ou iguais ao LOQ 

(2,9 µg.Kg-1). No caso das amostras com valores superiores 

ou iguais ao LOQ, três foram de pera (7,8 µg.Kg-1, 8,4 µg.Kg-1 

e 18 µg.Kg-1) e uma de maçã (40 µg.Kg-1) (tabela 1).

Conforme se pode verif icar no gráfico 1, a fase de enchimen-

to foi a que apresentou maior número de amostras positivas, 

o que poderá ser atribuído a eventuais perdas de água duran-

te o processamento. O maior número de amostras positivas 

foi registado nas amostras de pera e poderá ser atribuído ao 

facto de este ser um fruto sensível que pode ser facilmente 

danif icado com pequenos toques ocorridos durante o trans-

porte. Esta poderá ser também a justif icação para o facto da 

pera apresentar o teor de patulina mais elevado na fase de 

descarga de fruta (18 µg.Kg-1). 

Tabela 1:      Ocorrência de patulina em amostras de fruta e polpa de ameixa, pêssego, pera e maçã.

Ameixa

Pêssego

Pera

Maçã

Total

10

16

12

12

50

2 (20) 

2 (6)

5 (42)

3 (25)

12

2

2

2

2

8

0

0

3

1

4

1,2 *

1,9 *

18

40

Fruta
Amostras

n
Positivas

n (%)
LOD - LOQ

n
> LOQ

n
Teores máximos PAT

 µg.Kg-1

LOD – L imite de Deteção (0,9 µg.Kg-1); LOQ – L imite de Quanti f icação (2,9 µg.Kg-1); * Infer ior ao LOQ.
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Esta figura revela também, à semelhança do que ocorreu com 

outros estudos (5), a eficiência da etapa da lavagem na redução 

de patulina nas amostras contaminadas, como se evidencia 

com a redução de teores de toxina na amostra L1 de pêra 

que passa de 18 µg.Kg-1, na amostra recepcionada (descarga 

fruta) para valores inferiores ao limite de deteção após a 1ª e 2ª 

lavagem. Para além da pera e maçã, as amostras de ameixa e 

pêssego também apresentaram contaminação por patulina o 

que revela a possibilidade de ocorrência em diferentes frutos.

Os teores de patulina encontrados neste estudo foram inferio-

res ao limite máximo legislado de 50 µg.Kg-1 para sumos de 

frutos, sumos de frutos concentrados reconstituídos e néctares 

de frutos, no entanto, as amostras analisadas correspondem a 

fruta e polpa, matrizes que não se encontram abrangidas pelas 

especificações do Regulamento (CE) nº_1881/2006 (7) pelo que 

não poderão ser comparadas neste âmbito. Para além dos 

sumos, a mesma legislação só inclui referência à contaminação 

por patulina em produtos à base de maçã (bebidas espirituo-

sas, sumos e produtos sólidos) e não abrange outros futos 

como a pêra, ameixa ou pêssego.

_Conclusões

Os dados obtidos no presente estudo permitiram concluir que a 

qualidade das matérias-primas, bem como o controlo dos teores 

de potenciais contaminantes ao longo do processo industrial, 

são fundamentais para a obtenção de produtos seguros. 

A baixa percentagem de amostras positivas no universo amos-

trado (24%) e o facto de somente 8% apresentarem valores 

iguais ou superiores ao LOQ revela a existência de qualidade 

no processamento industrial. 

A descarga da fruta e a fase de enchimento deverão ser etapas 

em que se deve efetuar a monitorização da ocorrência de patu-

lina. Relativamente à pera, a etapa de lavagem da fruta revelou 

ser um ponto importante na redução de teor de patulina. 

Estes dados alertam também para a necessidade de se efetu-

ar a monitorização dos teores de patulina em frutas que não 

estão incluídas na legislação, uma vez que a fragilidade ine-

rente poderá potenciar a degradação e consequente ocorrên-

cia de patulina. 

Gráfico 1:      Ocorrência de patulina em amostras de fruta e polpa de ameixa pêssego, pera e maçã ao longo 
do processamento industrial (n=50).
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Estes são os primeiros estudos sobre ocorrência de paulina em 

amostras de diferentes frutos colhidas em diferentes fases do 

processamento industrial em Portugal.
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_Resumo

Foram monitorizados níveis microbiológicos em produtos cárneos co-
zidos fatiados, vendidos em 18 talhos na cidade do Porto, num total de 
86 amostras. Não foram detetados microrganismos patogénicos em 
níveis signif icativos. Os resultados obtidos revelaram 13% das amos-
tras com resultado >10 7 ufc/g para a contagem de microrganismos 
a 30 °C, 14% (5/35) com contagem de leveduras >10 5 ufc/g e 100% 
das amostras com contagem de Enterobacter iaceae <10 3 ufc/g. De 
forma a garantir a qualidade e segurança do produto até ao momento 
do consumo é impor tante aval iar como é estabelecido, pelo operado-
res de retalho, o período de vida úti l secundário das peças que fatiam.

_Abstract

Microbiological evaluation of sl iced cooked meat products, purchased 
in 18 butcheries of Porto, in a total of 86 samples, was per formed. No 
pathogens were detected at signif icant levels. The results obtained re-
vealed 13% of the samples with counts >107 cfu/g for the enumeration 
of microorganisms at 30 °C, 14% (5/35) with yeasts counts >105 cfu/g 
and 100% of the samples with Enterobacteriaceae counts <103cfu/g. In 
order to assure the quality and safety of the product unti l the moment 
of consumption it is important to evaluate how retail operators establish 
the secondary shelf-l i fe of the pieces they slice. 

_Introdução

Os produtos cárneos transformados como o fiambre e afins 

são cada vez mais utilizados na alimentação, devido à sua fácil 

utilização e preparação, o que predispõe a uma grande com-

petitividade entre as empresas agroalimentares e uma enorme 

variedade na oferta. Todos os operadores alimentares, incluin-

do os da venda a retalho, devem assegurar a qualidade dos gé-

neros alimentícios que colocam no mercado, tendo em atenção 

o tempo de vida útil secundário, caso tenha havido abertura da 

embalagem (1-3).

_Objetivo

Monitorizar níveis de microrganismos em produtos cárneos co-

zidos, fatiados em talhos, nomeadamente fiambre, mortade-

la e fiambrino. As 86 amostras analisadas foram adquiridas em 

18 talhos da cidade do Porto, em dois períodos distintos. A 1ª 

fase do estudo decorreu no 1º trimestre de 2015 e incidiu em 

51 amostras, adquiridas entre as 7 e as 10 horas. A 2ª fase de-

correu entre maio e junho de 2016, incidindo em 35 amostras 

colhidas entre as 12 e as 16 horas.

_Material e métodos

Os produtos de charcutaria foram adquiridos em talhos e fa-

tiados no momento da compra. As amostras foram transpor-

tadas para o laboratório num período máximo de 30 minutos 

após a compra e conservadas no laboratório a 3 ± 2 °C, até 

à realização dos ensaios, efetuados no dia da compra. Na 1ª 

fase do estudo, foram analisadas 51 amostras: 25 de f iambre, 

24 de mortadela e 2 de f iambrino. Na 2ª fase, o número total 

de amostras analisadas foi de 35: 16 de f iambre, 16 de mor-

tadela e 3 de f iambrino.

Os ensaios microbiológicos e respetivos métodos, efetuados 

às amostras na 1ª e 2ª fases foram: contagem de microrga-

nismos a 30 °C (ISO 4833-1:2013), contagem de estafilococos 

coagulase positiva (ISO 6888-1:1999/Amd.1:2003), contagem 

de Escherichia coli (ISO 16649-2:2001) e contagem de Liste-

ria monocytogenes (ISO 11290-2:1998/Amd.1:2004). Apenas 

nas amostras da 2ª fase foram realizados: contagem de bo-

lores e leveduras a 25 °C (ISO 21527-1:2008), contagem de 

Enterobacteriaceae (ISO 21528-2:2004) e pesquisa de Liste-

ria monocytogenes (VIDAS LMO2-AFNOR BIO 12/11/-03/04, 

com confirmação de resultados positivos pela ISO 11290-

1:1996/Amd.1:2004).

_Monitorização microbiológica em produtos de charcutaria cozidos, fatiados em talhos 
Microbiologic survey in sliced cooked meat products, purchased at butcheries
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_Resultados 

Os resultados obtidos para a contagem de microrganismos a 

30 °C demonstraram que 35% das amostras analisadas apre-

sentaram contagens >10 6 unidades formadoras de colónias 

por grama (ufc/g) e 13% apresentaram contagens >10 7 ufc/g. 

(gráfico 1).

O resultado para a contagem de Listeria spp. foi <10 ufc/g, em 

todas as amostras. A pesquisa de L. monocytogenes em 25g 

foi realizada apenas na 2ª fase, tendo sido detetada a presença 

deste microrganismo numa das 35 amostras. A contagem de 

E. coli foi realizada nas duas fases do estudo (n=86), tendo sido 

obtidos resultados inferiores ao limite de deteção (LD) (10 ufc/g) 

em 85 amostras e um baixo número (Presente < 4x101 ufc/g), 

numa das amostras analisadas.

A contagem de estafilococos coagulase positiva foi efetuada 

em todas as amostras na 1ª fase e apenas em 17 amostras na 

2ª fase. Foram detetados baixos números (Presente < 4x10 2 

ufc/g) em 13% das amostras (9/68).

Na 2ª fase foi efetuada a contagem de Enterobacteriaceae, 

obtendo-se um resultado <10 3 ufc/g em 100% das amostras, 

74% das quais com valores <10 2 ufc/g e, destas, 34% com va-

lores <10 ufc/g. Ainda na mesma fase do estudo, efetuou-se a 

contagem de bolores e leveduras a 25 °C. Em 37% das amos-

tras (13/35), obteve-se uma contagem de leveduras >104 ufc/g 

e em 14% (5/35) >10 5 ufc/g. Em 86% das amostras analisadas 

a contagem de bolores foi inferior ao LD (<10 2 ufc/g), tendo 

sido detetados baixos números (Presente < 4x10 2 ufc/g) em 5 

amostras (gráfico 2).

Gráfico 1: Contagem de microrganismos a 30 °C (ufc/g), distribuição por classe de resultados.

Gráfico 2: Contagem de leveduras a 25 °C (ufc/g), distribuição por classe de resultados.
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_Discussão e conclusão 

Não foram detetados microrganismos patogénicos em níveis 

signif icativos. 

A presença de microrganismos patogénicos, ainda que em 

baixos números, e indicadores de deterioração elevados em 

14% das amostras, torna premente o controlo do tempo de vida 

útil e da temperatura de conservação dos géneros alimentícios 

pelos operadores e pelo consumidor final (3,4).

De forma a garantir a qualidade e segurança do produto até 

ao momento de consumo, pode ser importante avaliar como é 

estabelecido, pelos operadores de retalho, o período de vida 

útil secundário nas peças que fatiam e se há sobrestima do 

mesmo. Do mesmo modo, o consumidor final deve ser informa-

do da temperatura de conservação e do período de vida útil de 

todos os géneros alimentícios.
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_Resumo

O período de vida útil de um género alimentício corresponde ao interva-
lo de tempo em que, respeitando as condições de conservação e mani-
pulação, os atributos de segurança e qualidade do produto se mantêm. 
O período de vida útil secundário é o período de tempo durante o qual, 
após abertura da embalagem de origem, o produto se mantém confor-
me. Realizou-se a avaliação do período de vida útil secundário em duas 
marcas de fiambre fatiado pré-embalado, 1 lote da marca A e 1 lote da 
marca B, aplicando Challenge Tests, através do cálculo do potencial de 
crescimento (δ) de Listeria spp. em diferentes momentos do seu perí-
odo de vida útil primário. Após a abertura das embalagens, os produ-
tos foram inoculados com baixas concentrações de Listeria spp. (2 log10 
ufc/g) e conservados a uma temperatura de refrigeração abusiva, 12 ± 
1 °C, durante 3 dias. Aproximadamente a um mês do fim do seu perío-
do de vida útil e no fim deste, o f iambre da marca A não permitiu o cres-
cimento de Listeria spp. (δ<0,5 log10 ufc/g). Assim, para este produto, o 
período de vida útil secundário de três dias foi validado. Um mês antes 
do seu período de vida útil primário expirar, o f iambre da marca B apre-
sentou um δ>0,5 log10 ufc/g, 24 horas após abertura da sua embalagem, 
pelo que o período de vida útil secundário de três dias não é válido, se 
conservado a uma temperatura de refrigeração de 12 ± 1 °C. As bacté-
rias ácido-láticas representaram a flora dominante do fiambre nas duas 
marcas. As elevadas concentrações de bactérias ácido-lácticas (>7 log10 
ufc/g), no fiambre da marca A, a um mês do fim do prazo de validade e 
no fim do período de vida útil primário do fiambre da marca B, podem ter 
sido a causa da ausência de desenvolvimento de Listeria spp. O cumpri-
mento da temperatura de conservação é fundamental para a manuten-
ção da qualidade e segurança microbiológica dos géneros alimentícios, 
ao longo dos seus períodos de vida útil.

_Abstract

A food product shelf-l i fe is the period over time during which a food 
product maintains its safety and quality under well-def ined storage and 
manipulation conditions. Secondary shelf-l i fe is def ined as the period 
af ter package opening during which a food product maintains an ac-
ceptable qual ity level. Challenge tests assessing Listeria spp. growth 
potential (δ) were per formed on two brands of pre-packed ready-to-
eat sl iced ham (1 batch of brand A and 1 batch of brand B) in order 
to evaluate its secondary shelf-l i fe at dif ferent stages of its primary 
shelf-l i fe. Af ter pack opening, the products were inoculated with low 
levels of Listeria spp. (2 log10 cfu/g) and stored under an abusive refr ig-
eration temperature, 12 ± 1 °C, during 3 days. About a month before 

the end of the shelf-l i fe and at the end of it, the brand A sl iced ham 
did not support the growth of Listeria spp. at both stages of the study 
(δ<0,5 log10 cfu/g). For this product, the secondary shelf-l ife of 3 days 
was validated. One month before the primary shelf-l ife expires, brand B 
sliced ham showed a δ>0,5 log10 cfu/g, 24 hours af ter pack opening. The 
3 days secondary shelf-l ife could not be validated if stored at tempera-
ture of 12 +/- 1 ºC. Lactic acid bacteria were the dominant microflora of 
the sliced ham. High numbers of lactic acid bacteria (> 7 log10 cfu/g) may 
have been the cause for the inhibition of Listeria spp. growth in brand A 
sliced ham and in brand B sliced ham at the end of its primary shelf-l ife. 
The fulf i lment of storage temperature is a fundamental condition for the 
maintenance of the food products microbiological quality and safety, 
during their shelf-l ife periods.

_Introdução

O período de vida útil de um género alimentício corresponde 

ao intervalo de tempo em que, respeitando as condições de 

conservação e manipulação, os atributos físicos, químicos, 

microbiológicos e sensoriais do produto se mantêm (1). O pe-

ríodo de vida útil secundário é o período de tempo durante o 

qual, após a abertura da embalagem de origem, o produto se 

mantém conforme.

Após a abertura da embalagem, alterações ambientais 

(atmosfera e humidade), erros de manipulação e modificação 

da temperatura de conservação, podem comprometer a segu-

rança do produto, especialmente quando se trata de géneros 

alimentícios prontos para consumo perecíveis (2). Neste senti-

do, os consumidores devem ser informados das condições 

de conservação e do prazo de utilização dos géneros alimentí-

cios, após a abertura das embalagens (3).

Para géneros al imentícios prontos para consumo suscetí-

veis de permitir o crescimento de Listeria monocytogenes, o

_Challenge tests para avaliar o período de vida útil secundário em fiambre fatiado 
pré-embalado 
Challenge tests to evaluate secondary shelf-life of pre-packed sliced ham
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Regulamento (CE) n.º 2073/2005 determina a ausência de L. 

monocytogenes em 25 g, antes da sua colocação no mercado 

e o limite de 100 ufc/g durante o seu período de vida útil. Com 

o objetivo de garantir o cumprimento dos critérios microbiológi-

cos de segurança ao longo de todo o período de vida útil de um 

género alimentício, o artigo 3º do referido regulamento prevê a 

realização de testes destinados a determinar a capacidade de 

um microrganismo alvo, devidamente inoculado, crescer ou so-

breviver nesse produto em condições de armazenamento razo-

avelmente previsíveis – Challenge Tests (4).

_Objetivo

Avaliar o período de vida útil secundário em fiambre fatiado 

pré-embalado, em condições de conservação semelhantes às 

que o consumidor sujeita este género alimentício (5), através 

do cálculo do potencial de crescimento (δ) de Listeria spp., 

aplicando Challenge Tests. 

_Materiais e métodos

Um lote de cada uma das duas diferentes marcas (A e B) de 

fiambre fatiado pré-embalado foi adquirido em estabelecimen-

tos comerciais e conservado a 3 ± 2 °C para realização de 

Challenge Tests: aproximadamente a um mês do fim do seu 

período de vida útil e no fim do mesmo. 

Inicialmente, foi verif icada a ausência de L. monocytogenes 

em 25 g nos lotes analisados, de acordo com a ISO 11290-

2:1998/Amd 1:2004 (5).

Posteriormente, foram preparadas subunidades de 10 g de 

cada amostra. Realizou-se a contaminação de uma parte 

das subunidades, tendo outras, não inoculadas, constituído 

subunidades controlo. A contaminação das subunidades da 

amostra foi efetuada através da inoculação por espalhamento 

à superfície de 1µl de um inóculo com 3 log10 ufc de Listeria 

spp., constituído por 2 estirpes de L. monocytogenes e 1 es-

tirpe de L. innocua. Os ensaios foram iniciados em 3 subunida-

des de cada amostra imediatamente após a inoculação (T0). 

As subunidades inoculadas não analisadas foram mantidas 

a 12 ± 1°C, até ser realizada a contagem de Listeria spp. de 

acordo com a ISO 11290-2:1998/Amd 1:2004. Este ensaio foi 

efetuado diariamente, em subunidades selecionadas, durante 

um período máximo de 3 dias (T1, T2, T3). Nas subunidades 

controlo, conservadas de forma idêntica às inoculadas, foi 

realizada a contagem de microrganismos totais a 30 °C (ISO 

4833: 2002), bactérias ácido-láticas (ISO 15214: 1998) e bolo-

res e leveduras (ISO 21527-1: 2008). 

O potencial de crescimento microbiano (δ) foi calculado através 

da diferença entre a mediana da contagem de Listeria spp., no 

início e no fim do estudo (5). 

_Resultados e discussão

Nas duas fases do estudo, o f iambre fatiado da marca A apre-

sentou um δ <0,5 log10 ufc/g de Listeria spp. durante o perío-

do de 3 dias de conservação (tabelas 1 e 3). 

Um mês antes do período de vida útil primário expirar, o fiam-

bre fatiado da marca B permitiu o crescimento de Listeria spp. 

(δ>0,5 log10 ufc/g), 24h após a abertura da embalagem. Apre-

sentou ainda contagens iniciais de microrganismos totais e 

bactérias ácido-láticas inferiores a 5 log10 ufc/g, valores inferio-

res aos encontrados no fiambre fatiado da marca A. No fim do 

seu período de vida útil, o fiambre fatiado da marca B também 

não apresentou crescimento de Listeria spp. (tabelas 2 e 3).

As subunidades controlo de ambos os fiambres, submetidas a 

ensaios microbiológicos a um mês do fim do período de vida 

útil, apresentaram um crescimento exponencial de aproximada-

mente 3 log10 ufc/g de microrganismos totais a 30 °C, bactérias 

ácido-láticas e leveduras, sugerindo uma taxa de deterioração 

rápida destes produtos, após abertura das suas embalagens 

(tabelas 1 e 2).
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Tabela 1: Resultados dos ensaios realizados no fiambre fatiado da marca A.

T0

T1

T2

T0

T1

T2

T3

2,23 ± 0,14

2,25 ± 0,24

2,42 ± 0,19

2,48 ± 0,03

2,54 ± 0,04

2,19 ± 0,16

2,29 ± 0,18

8,69

8,69

8,49

5,94

> 7

> 7

8,57

7,46

8,04

8,34

5,00

> 7

> 7

8,66

<1

<1

<1

Presente <1,60

Presente <1,60

<1

<1

Presente <1,60

1,90

2,46

1,70

2,08

3,76

4,49

Dia do ensaio (T ) 
(após inoculação 
com Listeria spp.)

Subunidades 
inoculadas (n=3) *

Subunidades controlo
 (n=1) *

A um mês do f im do período de vida úti l

No f im do período de vida úti l

* n=número de subunidades anal isadas.

Microrganismos totais
a 30 0C (log10 ufc/g)

Leveduras
(log10 ufc/g)

Bolores
(log10 ufc/g)

Listeria spp.
( log10 ufc/g)

Bactérias ácido-láticas
(log10 ufc/g)

Tabela 2: Resultados dos ensaios realizados no fiambre fatiado da marca B.

T0

T1

T2

T0

T1

T2

2,10 ± 0,21

3,01 ± 0,18

3,62 ± 0,26

2,63 ± 0,04

2,62 ± 0,12

2,56 ± 0,01

7,65

8,00

8,32

4,43

5,99

> 7

7,87

8,04

8,62

3,08

5,04

> 7

<1

<1

<1

<1

<1

<1

<1

<1

<1

Presente <1,60

2,11

3,69

Dia do ensaio (T ) 
(após inoculação 
com Listeria spp.)

Subunidades 
inoculadas (n=3) *

Subunidades controlo
 (n=1) *

A um mês do f im do período de vida úti l

No f im do período de vida úti l

* n=número de subunidades anal isadas.

Microrganismos totais
a 30 0C (log10 ufc/g)

Leveduras
(log10 ufc/g)

Bolores
(log10 ufc/g)

Listeria spp.
( log10 ufc/g)

Bactérias ácido-láticas
(log10 ufc/g)

Tabela 3: Potencial de crescimento de (δ) Listeria spp.

Fase do estudo

δ Listeria spp. ( log10 ufc/g) 

A um mês do f im do período de vida úti l

No f im do período de vida úti l

a) δ ca lculado ao f im de 3 dias;   b) δ ca lculado ao f im de 2 dias;    c) δ ca lculado ao f im de 1 dia.

Fiambre fatiado da
marca A

Fiambre fatiado da
marca B

0,20 a

-0,14 b

0,91 c

-0,08 b
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_Conclusão

Quando conservado a uma temperatura de refrigeração abu-

siva, 12 ± 1°C, o fiambre fatiado da marca A nas duas fases 

do estudo apresentou um período de vida útil secundário de 

3 dias, quanto ao potencial de crescimento de Listeria spp., 

válido. O período de vida útil secundário de 3 dias indicado no 

rótulo não é válido se conservado a 12 ± 1°C para o fiambre 

fatiado da marca B a um mês do fim do seu período de vida 

útil, devendo este produto ser consumido num prazo máximo 

de 24 horas, após abertura da sua embalagem. No entanto, no 

fim do seu período de vida útil, o fiambre da marca B é seguro 

relativamente ao potencial de crescimento de Listeria spp..

As bactérias ácido-láticas representaram a flora dominante nos 

dois produtos. A capacidade destes microrganismos se desen-

volverem numa ampla gama de temperaturas, de promoverem 

uma redução de pH (resultante da produção de ácido lático) 

e de algumas estirpes produzirem bacteriocinas, tem sido rela-

cionada com um efeito inibitório no desenvolvimento de micror-

ganismos patogénicos (6). Concentrações iniciais de bactérias 

ácido-láticas superiores a 7 log10 ufc/g podem ser indicadoras 

de que estes produtos já se encontravam deteriorados, poden-

do também ser a causa da ausência de desenvolvimento de 

Listeria spp. no fiambre fatiado da marca A e no fiambre fatiado 

da marca B, no fim do seu período de vida útil primário. 

A temperatura de conservação selecionada (12 ± 1 °C) repre-

senta uma temperatura de conservação refrigerada com 

abusos de temperatura, passível de ser praticada pelo consu-

midor (5, 7). O cumprimento da temperatura de conservação, 

5 0C, indicada pelos fabricantes de ambos os fiambres deverá 

ser fundamental para a manutenção da sua qualidade e segu-

rança microbiológica, ao longo do seu período de vida útil.
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_Resumo

No verão de 2015 ocorreu um episódio de mau odor/sabor na água de 
abastecimento proveniente da albufeira do Roxo. Este episódio foi atri-
buído à presença de um bloom cianobacteriano que incluía espécies 
produtoras de compostos voláteis (geosmina, MIB). De facto, foi deteta-
da a presença de cianobactérias na água tratada, à saída da ETA, ainda 
que em densidades relativamente baixas. No entanto, desconhecia-se 
se estes organismos mantinham a viabilidade celular e a capacidade de 
se desenvolver na rede de distribuição, a jusante da ETA e, desta forma, 
contaminar a água para consumo humano. Assim, amostras de água co-
lhidas à saída da ETA e no Reservatório de abastecimento público foram 
inoculadas em meio de cultura e o crescimento celular foi seguido por 
microscopia ótica. Após 30 dias, verif icou-se o crescimento algal, o que 
demostra que algumas espécies resistiram ao tratamento na ETA e man-
tiveram a capacidade de se reproduzir. Curiosamente, uma dessas es-
pécies foi o Cylindrospermopsis raciborski i, considerada até há pouco 
tempo uma espécie tropical. Irá proceder-se à caraterização molecular 
e toxigénica desta espécie. Atualmente está a decorrer um protocolo de 
colaboração entre o Instituto Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge e 
a AgdA, com o objetivo de se estudar a distribuição de cianobactérias, 
cianotoxinas e compostos voláteis na albufeira do Roxo.

_Abstract

In the summer of 2015 an unpleasant odour/taste occurred in the water 
for human consumption supplied from Roxo Reservoir. This episode 
was attr ibuted to the presence of a cyanobacterial bloom composed 
by species producing volati le compounds (geosmin, MIB). In fact, cy-
anobacteria were detected in treated water, at the exit of Water Treat-
ment Plant (WTP), although at relatively low densities. However, it was 
unknown if these organisms maintained their viabi l i ty and the growth 
capacity in the distr ibution network and, as such, to contaminate the 
drinking water. Thus, treated water samples col lected at the WTP and 
at the water deposit were inoculated in culture medium and cel l growth 
was fol lowed by optical microscopy. Algal growth was observed 30 
days af ter culturing, which shows that some species resisted the 
treatment in the WTP and maintained the capacity to reproduce. Inter-
estingly, one of those species was Cyl indrospermopsis raciborski i, 
considered unti l recently a tropical species. Molecular and toxigenic 
characterization of this species wil l be carr ied out. A col laboration pro-
tocol between INSA I.P. and AgdA, is currently being carr ied out with 
the aim of studying the distr ibution of cyanobacteria, cyanotoxins and 
volati le compounds in the Roxo reservoir.

_Introdução

O desenvolvimento massivo de cianobactérias (florescências) 

em reservatórios de água doce superficial é um fenómeno muito 

comum em Portugal (1). Trata-se de um problema de saúde 

pública, uma vez que é frequente a ocorrência de espécies 

produtoras de toxinas. As cianotoxinas predominantes são as 

microcistinas (1), heptapéptidos cíclicos que induzem hepatoto-

xicidade aguda e que são potencialmente cancerígenos para o 

Homem (2). Por outro lado, algumas espécies de cianobactérias 

produzem compostos orgânicos voláteis (COVs) que alteram as 

caraterísticas organoléticas da água, uma vez que conferem um 

mau odor e sabor (a terra/mofo) à água. Na albufeira do Roxo 

ocorreu, no verão de 2015, um denso bloom cianobacteriano 

composto por uma grande diversidade de espécies. Inclusiva-

mente, foi detetada a presença de algumas cianobactérias nas 

amostras de água tratada à saída da Estação de Tratamento 

(ETA). A água fornecida às populações abastecidas por essa al-

bufeira apresentava um odor desagradável e a análise dos COVs 

(geosmina, MIB), foi positiva. As cianobactérias predominantes 

na albufeira (Planktothrix sp., Aphanizomenon sp. e Cylindros-

permopsis sp.) estão descritas como produtoras desses com-

postos.

_Objetivo

Foi objetivo do presente trabalho, determinar a viabil idade de 

cianobactérias sujeitas a processos de tratamento de água e 

avaliar a sua potencial capacidade de desenvolvimento mas-

sivo a jusante da ETA, podendo contaminar e alterar as cara-

terísticas organoléticas da água distribuída à população.

_Tratamento de águas para consumo humano: um episódio de sobrevivência    
de cianobactérias  
Treatment of water for human consumption: a case of cyanobacterial survival 

Carina Menezes1, Olga Martins 2, Elsa Dias1

e lsa.dias@insa.min-saude.pt  

(1) Laboratór io de Bio logia e Ecotox icologia. Depar tamento de Saúde Ambienta l, Inst i tuto Nacional de Saúde Doutor R icardo Jorge, L isboa, Por tugal
(2) AgdA – Águas Públ icas do Alente jo, S.A.
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_Materiais e métodos

Procedeu-se à colheita de amostras de 5 L à saída da ETA e no 

reservatório que serve a população afetada. As amostras foram 

transportadas sob refrigeração para o  Laboratório de Biologia 

e Ecotoxicologia do Instituto Nacional de Saúde Doutor Ricardo 

Jorge (INSA), onde foram fixadas (100 mL) com uma solução de 

Lugol para identificação/quantificação das espécies fitoplanctóni-

cas presentes (3). Para concentração e cultivo in vitro da biomas-

sa, 100 mL de amostra foram filtrados sob vácuo ligeiro e os filtros 

(MF-Millipore) foram inoculados em placas de 6 poços com meio 

Z8 (4). Em paralelo, e porque a filtração poderia interferir com a 

viabilidade celular, 100 mL das amostras foram inoculados direta-

mente em frascos de cultura com 500 mL de meio Z8. As culturas 

foram mantidas em condições de temperatura e luz controladas 

(20 ± 1 °C; 20 ± 4 µmol/m2/s; ciclo 14 h luz/10 h escuridão) e o 

crescimento algal foi seguido por microscopia ótica (Olympus CK 

40) de forma a proceder-se ao isolamento/identificação das estir-

pes que se mantiveram viáveis.

_Resultados

Na tabela 1 indicam-se as espécies fitoplanctónicas presentes 

nas amostras fixadas com Lugol.

Cerca de 30 dias após a inoculação em meio Z8 (com ou sem 

fi ltração prévia), registou-se crescimento de diatomáceas e 

clorófitas nas culturas das amostras da ETA e do Reservató-

rio (figura 1). Adicionalmente, observou-se o crescimento de 

C. raciborski i nas culturas da ETA (figura 1).  

Tabela 1:      Espécies fitoplanctónicas presentes nas amostras recolhidas.

Cyl indrospermopsis raciborsk i i

Pseudanabaena l imnetica

Aphanizomenon graci le

Diatomáceas

Nitzschia acicular is

Cloróf itas

Scenedesmus e l l ipt icus

Total

1472

1042

–

 

30

26

2570

651

383

579

13

– 

1627

Cianobactérias

Saída da ETA Reservatório

Amostra

Figura 1:      Representação das etapas realizadas para confirmação da viabilidade das cianobactérias presentes nas amostras.

Inoculação de 100 mL
de amostra em 500 mL
de meio Z8

Filtração de amostra e
inoculação dos f i l tros
em meio Z8

Cylindrospermopsis raciborski i
isolado da ETA do Roxo

Crescimento algal

Crescimento algal
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_Discussão

O presente trabalho demonstra que alguns organismos fitoplanc-

tónicos, designadamente cianobactérias, podem sobreviver 

aos processos de tratamento na ETA, mantendo a sua capaci-

dade de reprodução. Este facto pode significar que a habitual 

monitorização da água bruta e da água à saída da ETA pode 

subestimar eventuais riscos, uma vez que os organismos que 

sobrevivem ao tratamento, mesmo em concentrações muito re-

duzidas na água tratada, podem potencialmente desenvolver-

se a jusante, nos reservatórios ou rede de distribuição, e por 

em causa a qualidade da água fornecida às populações.

A ocorrência de cianobactérias na albufeira do Roxo esteve 

associada à degradação da qualidade hídrica devido à produ-

ção de COVs, responsáveis pela alteração das caraterísticas 

organoléticas da água. Os blooms cianobacterianos densos e 

persistentes, como neste caso, podem interferir com a eficiên-

cia dos tratamentos na ETA, pondo em causa a qualidade da 

água para consumo humano. O problema agrava-se quando 

as espécies cianobacterianas que resistem aos tratamentos 

são potencialmente tóxicas, podendo constituir riscos para a 

saúde pública. 

A espécie C. raciborski i manteve-se viável após o tratamento 

na ETA, facto que constitui um motivo de preocupação em 

termos de saúde pública. Para além de poder contribuir para 

a alteração das caraterísticas organoléticas da água, esta 

espécie pode produzir alguns tipos de cianotoxinas, desig-

nadamente cilindrospermopsina (hepatotoxina potencialmen-

te carcinogénica) (5). A legislação nacional não contempla 

qualquer limite máximo relativamente a esta cianotoxina. De 

facto, o C. raciborski i foi considerado até há pouco tempo 

uma espécie tropical, mas atualmente está a disseminar-se 

para regiões temperadas (6), designadamente na Europa. 

Esta disseminação tem sido associada às alterações climáti-

cas, bem como à grande plasticidade e resistência desta es-

pécie (6). Em Portugal, nunca foi confirmada a presença de 

C. raciborski i tóxico. Desta forma, estamos a proceder ao 

isolamento de estirpes a partir de amostras de água bruta 

e tratada, de forma a identif icar e confirmar, com base nas 

caraterísticas morfométricas e por métodos de biologia mo-

lecular, a variação e densidade de C. raciborski i na albufeira, 

a sua persistência na água tratada, bem como a sua capaci-

dade toxigénica. Caso os resultados das análises de toxinas 

sejam positivos, estamos perante a primeira descrição de C. 

raciborski i tóxico em águas doces superficiais portuguesas.

_Conclusão

As cianotoxinas podem ser transmitidas ao Homem através das 

águas balneares e de consumo, bem como através de alimentos 

contaminados com água de rega contendo estes compostos. 

Está a decorrer um protocolo entre o INSA e a AgdA, com o ob-

jetivo de estudar a distribuição de cianobactérias, cianotoxinas 

e COVs na albufeira do Roxo, utilizada para abastecimento públi-

co e irrigação. Este projeto visa identificar as zonas de maior 

risco de ocorrência destes organismos e compostos, bem como 

perceber se estas ocorrências estão relacionadas com algum 

fator físico-químico associado à albufeira e/ou algum fator clima-

térico. Pretende-se, portanto, identificar a eventual causa destes 

blooms persistentes. Em particular, a albufeira do Roxo constitui 

um interessante caso de estudo relativamente à ocorrência de 

C. raciborskii. Espera-se que esta colaboração entre as duas 

instituições permita resolver um problema que afeta o dia-a-dia 

das populações e que pôde por em causa a saúde pública. 
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