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Este documento substitui as “Definições de expressões relevantes ao processamento sanitário e
projeto de planta” de maio de 1991, retificado em dezembro de 1993 e dezembro de 2003 e o
Glossário Versão 2004/04.G01.
As definições são apresentadas para estabelecer interpretações gerais e uniformizadas de termos,
frases e expressões usadas nas diretrizes e publicações do EHEDG. Onde pertinente, definições
estabelecidas por órgãos oficiais foram adotadas. Algumas destas definições podem ser qualificadas
para o uso em diretrizes específicas.
Este documento foi desenvolvido em cooperação com o 3-A Standards Inc.
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A
Equipamento asséptico
Equipamento projetado de forma higiênica, o qual pode ser esterilizado e é impermeável a
microrganismos, de forma a manter sua condição asséptica.

Processo asséptico
Um processo usando equipamento previamente esterilizado, e que, em condições de processamento,
é protegido contra a contaminação de microrganismos.
Ver também processo Ultra-limpo

Acessível
ver Facilmente ou Prontamente Acessível

B
Bioaerosol
Agentes biológicos dispersos em ambiente gasoso (EN ISO 14698-1)

Biocontaminação
Contaminação de materiais, dispositivos, indivíduos, superfícies, líquidos, gases ou ar com partículas
viáveis (ISO 14698-1).

Biofilmes
Uma associação (ou consórcio) microbiológico aderida a uma superfície.
NOTA: Biofilmes são frequentemente, mas não em todos os casos, embebidos em substâncias
extracelulares poliméricas.

C
PCC (ponto crítico de controle)
Uma etapa em que um controle pode ser aplicado, sendo essencial para prevenir, eliminar ou reduzir
a um nível aceitável um perigo à segurança de alimentos. (Codex)
NOTA: Todo PCC deve ser monitorado e correções e ações corretivas devem ser tomadas em caso
de desvio.
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CIP (cleaning-in-place ou limpeza no local)
Sistema que limpa unicamente pela circulação e/ou corrente de soluções de detergentes químicos e
água de enxágüe, por meio mecânico em cima e sobre superfícies a serem limpas, sem que seja
desmontado (adaptada da ISO 22000)
NOTA: Eficiência de CIP depende dos 5 T´s: tempo, temperatura, titulação, turbulência e tecnologia.
Quando o CIP é realizado numa área seca, este deve ser projetado de modo a evitar que água passe
para o ambiente.

Capacidade de limpeza
A adequação de materiais ou equipamentos para a fácil remoção de sujidades
Ver também Limpeza comparativa

Limpeza
Remoção de sujidades, resíduos de alimentos, poeira, graxa, ou outro material não conforme (Codex)

Sala Limpa
Local fechado onde a concentração de partículas trazidas pelo ar é controlada, a qual é construída e
usada de forma a minimizar a introdução, a geração e a retenção de partículas em seu interior, e no
qual outros parâmetros relevantes como temperatura, umidade e pressão são controlados quando
necessário. (EN ISO 14698-1)

Revestimento
O resultado de um processo onde um material distinto é depositado para criar uma nova superfície.
(3-A)
NOTA: cobertura cria a formação de um novo material.

Esterilização comercial
(ver Esterilização)

Limpeza comparativa
É a adequação à limpeza de um equipamento comparado a uma referência

Condições de uso intencional
Todas as condições de operação normais e razoavelmente esperadas, incluindo as de limpeza.
Estas condições devem incluir limites para variáveis tais como tempo, temperatura e concentração.
NOTA: No contexto do EHEDG, esta expressão se aplica em relação ao equipamento e peças ou
outros elementos, isto é, de construção e não no contexto do produto e consumidor.

Contaminante
Qualquer agente biológico ou químico, matéria estranha ou outra substância não intencionalmente
adicionada ao alimento, que possa comprometer a segurança de alimentos ou adequação ao uso.
(Codex)
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Contaminação
A introdução ou ocorrência de um contaminante no alimento ou ambiente alimentar. (Codex)

Ambiente controlado
(ver Zoneamento)

Medida de controle
Qualquer ação ou atividade que possa ser usada para prevenir ou eliminar um perigo à segurança
alimentos ou reduzi-los a um nível aceitável. (Códex)
NOTA: Medidas de controle são estabelecidas após a implantação das boas práticas de higiene
(BPH) para controlar perigos que não foram adequadamente prevenidos, eliminados ou reduzidos
pelas BPH.

COP (cleaning-out-of-place)
Ver também: Limpeza úmida
Sistema onde o equipamento é desmontado e limpo em um tanque ou em lavadoras automáticas por
circulação de uma solução de limpeza, mantendo-se uma temperatura mínima através de todo o ciclo
de limpeza. (ISO 22000)
NOTA: O COP pode ser realizado manualmente ou mecanicamente quando o equipamento é
parcialmente ou totalmente desmontado.

Ação corretiva
Ações implementadas para eliminar a causa ou uma não conformidade detectada ou outra situação
não desejada. (ISO 22000)
NOTA: Ações corretivas referem-se a processos. O propósito da ação corretiva é restabelecer
conformidade com o limite crítico e assim assegurar que a medida de controle recupere o efeito
esperado. Em particular, para desvio de um PCC, análises precisam ser feitas para determinar a(s)
causa(s) raiz(es) que levaram a ultrapassar os limites críticos. (NF V01-006)

Correção
Ação para eliminar uma não conformidade detectada. (ISO 22000)
NOTA: Correções referem-se a produtos (NF V01-006). Uma correção pode ser, por exemplo,
reprocessamento, processamento posterior, e/ou eliminação de uma consequência adversa da não
conformidade (como por exemplo, dispor para outro uso ou adotar rotulagem específica) (ISO 22000).

Fenda
Qualquer cavidade que possa abrigar ou proteger contaminantes como células microbianas, resultado
de projeto higiênico inadequado ou provenientes de danos do material, como rachadura, corrosão ou
desgaste.
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D
Área/espaço morto
Secção interna, área ou espaço num equipamento onde um produto, ingrediente ou outra matéria
estranha possam ficar presos ou retidos e dentro da qual a vazão dos agentes utilizados para
limpeza, desinfecção ou enxágue é reduzido ou anulado, resultando em acúmulo de sujidade e
ineficiência de limpeza, desinfecção e enxágue.

Diafragma
Uma fina camada de material formando uma divisão não porosa entre o produto e um sensor de
medida ou um atuador.

Desinfetante/Sanitizante
Uma solução química usada após a limpeza, de forma a reduzir a população viável de
microrganismos remanescentes sobre uma superfície.
NOTA 1: Não é esperado de um sanitizante eliminar todos os microrganismos de qualquer tipo,
incluindo esporos (ver Esterilização ).
NOTA 2: Especificamente nos EUA, o termo sanitizante (sanitizer) é mais comumente usado na
indústria de alimentos (ver Sanitizer (USA)

Desinfecção
A redução, por meio de agentes químicos e/ou métodos físicos, do número de microrganismos de um
ambiente, a um nível que não comprometa a segurança de alimentos ou adequação (Codex).
NOTE 1: a destruição de microrganismos, mas não de esporos bacterianos (BSI 5283). A
desinfecção reduz a população de microrganismos a um nível aceitável para um determinado
propósito isto é, a um nível que não seja nocivo nem à saúde, nem à qualidade do alimento.
NOTA 2: Especificamente nos EUA, o termo sanitização (sanitization) é mais comumente usado na
indústria de alimentos (ver Sanitizante)

Limpeza à seco
Limpeza que não envolve o uso de água.
NOTA 1: A limpeza a seco é usada em equipamentos e em ambientes para prevenir ou reduzir o
acúmulo de matérias não desejáveis, como resíduos de produto envelhecido ou alterado.
NOTA 2: A limpeza a seco é, na maioria dos casos, realizada manualmente, utilizando vassouras e
aspiradores de pó.

E
Facilmente ou Rapidamente Acessível
Um local que pode ser seguramente alcançável por uma pessoa que esteja no piso, plataforma ou
outra área permanente de trabalho (3-A)
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Facilmente ou Rapidamente desmontável
Rapidamente removível do equipamento com o uso de ferramentas manuais simples, caso
necessário. Estas últimas são acessórios normalmente usados pelo pessoal de manutenção,
operação e limpeza, tais como uma chave de fenda, uma chave inglesa ou um martelo. (3-A)

F
Higiene alimentar
Todas as condições e medidas necessárias para assegurar a segurança e adequação do alimento
em todos os estágios da cadeia de alimentos. (Codex)

Segurança dos alimentos
Garantia de que o alimento não causará dano ao consumidor quando for preparado e/ou ingerido de
acordo com seu uso intencional. (Codex)

Adequação do alimento
Garantia de que o alimento é aceitável para consumo humano de acordo com sua intenção de uso.
(Codex)
NOTA: Adequação é agora preferido a “saudável”.

G
BPH (Boas práticas de higiene)
Medidas aplicáveis em toda a cadeia alimentar (incluindo a produção primária até o consumidor final),
para alcançar o objetivo de garantir que o alimento é seguro e adequado ao consumo humano.
NOTA 1: BPH são programas de pré requisitos como aqueles definidos na ISO 22000 (ver PRP
(programa de pré requisitos)).
NOTA 2: A aplicação da BPH é um pré requisito antes de qualquer estudo de APPCC. (ver APPCC
(Análise de Perigos e Pontos Críticos de Controle))

BPL (Boas práticas de laboratório)
É o meio pelo qual o trabalho do laboratório é planejado, executado, monitorado e registrado para
assegurar precisão e confiabilidade dos resultados, segurança e eficiência no laboratório.

BPF (Boas práticas de fabricação)
Todos os procedimentos, processos, práticas e atividades desejadas para assegurar que os objetivos
de adequação e segurança sejam atendidos consistentemente.
NOTA1: As BPF são programas de pré requisitos como definidos na ISO 22000 (ver PRP (programa
de pré requisitos)).
NOTE 2: As BPF são aplicáveis ao longo de toda a cadeia de alimentos.

H
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APPCC (Análise de Perigos e Pontos Críticos de Controle)
Um sistema que identifica, analisa e controla pontos críticos que são significativos para a segurança
dos alimentos (Codex)
NOTA: Um estudo de APPCC deve ser realizado durante o desenvolvimento de novos produtos e
processos, cobrindo assim novos equipamentos e também quando modificações são feitas em linhas
existentes ou em produtos.

Perigo
Um agente biológico, químico ou físico no alimento em condições de causar um efeito adverso à
saúde. (Codex)

Análise de Perigo
O processo de coletar e avaliar informações sobre os perigos e condições que levem à sua presença,
e decidir quais são relevantes para a segurança dos alimentos, e que portanto, devem ser abordadas
no plano HACCP. (Codex)
NOTA 1: Análise de perigo é uma etapa crucial na implementação do plano HACCP
NOTA 2: Análise de perigo não deve ser confundida com análise de riscos.

Áreas de Alto cuidado
Veja Zoneamento

Corpo Oco
Espaços vazios, inacessíveis para limpeza, o que podem se tornar fontes de contaminação.

Higiene
Veja higiene dos alimentos

Áreas de Higiene – baixa, média e alta
Veja Zoneamento

Projeto Sanitário e engenharia
Projeto e engenharia do equipamento e instalações assegurando que o alimento está seguro e
apropriado para consumo humano.

Equipamento higiênico - classe I
Equipamento que pode ser limpo por limpeza CIP e pode se tornar livre de microrganismos
relevantes sem ser desmontado.
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Equipamento higiênico - classe II
Equipamento que pode ser limpo após a desmontagem e que pode se tornar livre de microrganismos
após a remontagem.

Integração Higiênica
É o processo de combinar ou organizar duas ou mais peças de um equipamento ou de seus
componentes, para que elas funcionem juntas de maneira higiênica.

I
Microrganismos indicadores
Microrganismos cuja presença indica uma falha de um GHP
NOTA: O número presente é estimado para que se possa relacionar com a probabilidade de
contaminação de um produto com um microrganismo patogênico.

Condições de uso pretendidas
Veja Condição de uso intencional

Facilidade de limpeza CIP/no local (ver também CIP)
A adequação para ser facilmente limpa sem a desmontagem.

L
Áreas de Baixo cuidado (Cuidado básico)
Veja Zoneamento.

M
Limpeza manual
Remoção de sujidades quando o equipamento esta parcialmente ou totalmente desmontado.
NOTA: Remoção de sujidades efetuada com soluções químicas e enxagues com água, com
auxílio de uma combinação de escovas, esponjas ou espátulas não metálicas e mangueiras de
alta ou baixa pressão, com utensílios de limpeza manipulados manualmente.

Limpeza mecânica
Limpeza apenas pela circulação e/ou pelo fluxo de soluções químicas de detergente e enxagues com
água, sobre e na superfície a ser limpa, através de meios mecânicos.
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Áreas de Médio cuidado
Veja Zoneamento

Membrana
Uma folha de material que é permeável às substâncias de uma solução.
EXEMPLO: uma membrana de osmose reversa para tratamento de água.

Impermeabilidade/inacessibilidade microbiana
A capacidade do material ou equipamento de prevenir a entrada de bactérias, leveduras e fungos do
exterior (ambiente) para o interior (área do produto).

Microrganismo
Microrganismos são organismos vivos que podem ser vistos apenas com a ajuda de um microscópio.
NOTA 1: Microrganismos incluem bactérias, arquebactérias, vírus e certos tipos de protozoários,
algas e fungos.
NOTA 2: A maioria dos microrganismos são unicelulares.

Monitoramento
Condução de uma sequência planejada de observações e medições para avaliar se as medidas de
controle estão sendo operadas como planejadas. (ISO 22000)
OBSERVAÇÃO: O Monitoramento é feito enquanto as medidas de controle estão operando.

N
Materiais Não Absorventes
Materiais que sob as condições de uso intencionais, não retém internamente substâncias com as
quais eles venham a entrar em contato.

Superfícies sem contato com o produto
Ver também Superfícies de contato com o produto.
Superfícies expostas nas quais o produto possa possa respingar, haver condensado, líquidos, ou
outros materiais não possam ser denados, difundidos, gotejados ou arrastados para o produto,
superfície de contato do produto, embalagens abertas, ou o produto em contato com os componentes
da superfície da embalagem.

Materiais de construção atóxicos
Materiais que não liberam substancias tóxicas sob condições intencionais de uso.
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P
Pasteurização
Um tratamento térmico microbiocida destinado a reduzir o número de qualquer microrganismo
prejudicial, se presente, para um nível no qual eles não representem um perigo significativo à saúde.
(Codex).
Nota 1: no presente contexto, prejudicial é sinônimo de patogenicidade (ver microorganismo
patogênico).
NOTA 2: esporos bacterianos mais não são inativados pela pasteurização. No entanto, no que diz
respeito esporulados patogénicos, tais como Clostridium botulinum, estes podem crescer em leite
pasteurizado somente se houver anaerobiose e o leite não for refrigerado.
Por causa dessas condições limitantes graves é que não há nenhuma referência a esporos na
definição.
NOTA 3: no contexto EHEDG, a pasteurização aplica-se tanto a equipamentos, quanto a alimentos.

Microrganismos Patogênicos
Microrganismos que podem causar doenças / enfermidades em humanos e/ou animais.
Veja também: Microrganismos indicadores
Microrganismos relevantes

PPR (programa de pré-requisito)
Condições e atividade básicas de segurança de alimente que são necessárias para manter a higiene
do ambiente, através da cadeia alimentar adequada para a produção, manipulação e implantação de
produtos e alimentos seguros para o consumo humano (ISO 22000)
NOTA: Os PPRs necessários dependem do segmento da cadeia produtiva de alimentos na qual a
organização opera e o tipo de organização. Exemplos de equivalência dos termos são: Boas Práticas
Agrícolas (BPA), Boas Práticas Veterinárias (BPV), Boas Práticas de Fabricação (BPF), Boas
Práticas de Higiene (BPH), Boas Práticas de Produção (BPP), Boas Práticas de Distribuição (BPD) e
Boa Prática de Negociação (BPN).

PPRO (programa de pré-requisito operacional)
PPR identificado pela análise de perigos como essencial para controlar a possibilidade de introdução
de perigos para a segurança alimentar, e/ou a contaminação ou proliferação de perigos de segurança
de alimentos no(s) produto(s) ou no ambiente do processamento (ISO 22000).

Microrganismos Patogênicos
Microrganismos que podem causar efeitos prejudiciais à saúde.
Veja também microrganismos indicadores, microrganismos relevantes
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Água potável
Água destinada para consumo humano de acordo com especificações da Organização Mundial de
Saúde.
NOTA: Água potável deve estar em conformidade com a legislação nacional.

Produto
Alimento ou ingrediente do alimento que é processado no equipamento.

Superfícies em contato com o produto
Superfícies que são expostas intencionalmente ou não ao produto, e as superfícies nas quais onde
produto respingado, condensados, onde líquidos ou outros materiais podem ser drenados, difundidos,
gotejados ou serem arrastados para o produto, superfície de contato do produto, ou superfícies que
entram em contato com os materiais de embalagem.
NOTA: As supefícies de contato com o produto podem contribuir para a contaminação cruzada, e
portanto, devem ser incluídas na análise de perigo.

R
Microrganismos Relevantes
Microrganismos capazes de contaminar, multiplicar, ou sobreviver no produto, e que podem ser
prejudiciais ao consumidor ou à qualidade do produto.

Removível
Veja Facilmente ou Prontamente removível

Enxágue
Remoção do produto, sujeira, produtos químicos, resíduos de limpeza, ou qualquer matéria
indesejável através da circulação de água potável.
NOTA: O enxágue é feito antes da limpeza, entre a limpeza e desinfecção, após a desinfecção e
também pode ser feita, adicionalmente, antes de um ciclo de produção.

Risco
Função da probabilidade de um efeito adverso para a saúde e a severidade desse efeito, e e os
consequente(s) perigo(s) ao alimento. (Codex)
NOTA 1: Na terminologia Codex, "risco" está relacionado à segurança alimentar e não às questões
relacionadas com a qualidade. Ela é expressa como a probabilidade ou frequência com que um efeito
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prejudicial à saúde é causada por um perigo especifico. Por exemplo," o risco da doença D no pais X
é de n para 100 000 pessoas por ano".
NOTA 2: Fora do contexto Codex, risco é sinônimo de probabilidade.

Análise de Risco
Um processo que consiste em três componentes: avaliação de risco, gerenciamentos de riscos, e
comunicação de riscos. (Codex)
NOTA: Enquanto a análise de perigo está sob a responsabilidade dos fabricantes de alimentos, a
análise de riscos é uma questão de saúde publica.

Avaliação de Risco
Um processo embasado científicamente, que consiste nas seguintes etapas: (i) identificação do
perigo, (ii) caracterização do perigo, avaliação da exposição, e (iv) caracterização do risco. (Codex)
NOTA: Avaliação de risco é a parte do processo cientifico de análise de riscos, no qual os perigos e
riscos são identificados e o risco é calculado.
Além do calculo de risco, o modelo de risco desenvolvido pode ser valioso na determinação das
partes da cadeia que mais contribuem com o risco, ou para investigar o efeito das mudanças nas
práticas e processos em toda a cadeia.
A identificação de perigo identifica os perigos específicos em um produto ou processo;
A caracterização do perigo relaciona a exposição do perigo com um efeito de saúde publica (doença,
morte) frequentemente, através da avaliação da relação dose-resposta
A avaliação da exposição estima a ingestão/exposição aos perigos pelo/do consumidor; a
caracterização do risco calcula o risco da exposição (ingestão) e a estimativa da dose-resposta
(efeito)

Gestão de Risco
É o processo, diferente da avaliação de riscos, de ponderar políticas alternativas, consultando todas
as partes interessadas, considerando a avaliação de riscos e outros fatores relevantes para a
proteção da saúde dos consumidores, e para a promoção de praticas comerciais justas, e, se
necessário, selecionando opções de controle e prevenção apropriadas. (Codex)
NOTA 1: Gestores de risco são organizações governamentais, nacionais ou internacionais (Codex)
NOTA 2: A Gestão de risco é uma avaliação politica da possibilidade de aceitar riscos, e da
aplicação de medidas para reduzir esses riscos, se necessário.
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Comunicação do Risco
A troca de informações e opiniões de maneira interativa através do processo de análise de risco
relativa ao risco, fatores relacionados ao risco e percepções relativas ao mesmo, entre especialistas
em riscos, gerentes de riscos, consumidores, indústria, comunidade acadêmica e demais partes
interessadas, envolvendo a explicação dos pontos levantados na avaliação de riscos e fundamentos
das decisões para gerenciamento do risco. (Codex)
NOTA 1: A comunicação do risco envolve comunicação transparente entre especialistas (cientistas) e
gerentes de risco (organizações governamentais nacionais ou internacionais).
NOTA 2: Os resultados da avaliação do risco e gerenciamento do risco devem ser amplamente
comunicados às partes interessadas, incluindo consumidores.

Zona de Risco
Veja Zoneamento

S
Saneamento
Limpeza, se necessário a desinfecção, controle de pragas e gerenciamento de resíduos. (Codex)
NOTA: Algumas vezes utilizado no lugar de higienização
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Sanitização (termo corrente nos EUA)
Um processo aplicado a uma superfície limpa capaz de reduzir o número dos microrganismos
resistentes mais e patogênicos aos seres humanos em pelo menos 5 log10 (99,999%) a 7 log10
(99,99999%) pela aplicação de água pressurizada, ar quente, ou vapor, ou por aplicação de
desinfetante registrado na EPA (Environmental Protection Agency-EUA) conforme instruções do
rótulo. A sanitização pode ser feita manualmente ou utilizando-se meios mecânicos, utilizando-se
água quente, vapor ou um desinfetante aprovado.
NOTA 1: A palavra desinfecção é preferencialmente utilizada nos textos do Codex e na Europa.
NOTA 2: As condições nas quais os processos são aplicados nas plantas raramente permitem
alcançar a redução obtida em testes de laboratório.

Sanitizante (termo corrente nos EUA)
Uma substância que reduz os contaminantes microbiológicos em superfícies inertes a níveis
considerados seguros para a saúde pública. De acordo com o teste oficial para sanitizante aplicado a
superfícies em contato com alimentos, um sanitizante é um produto químico que reduz a
contaminação microbiológica de dois microrganismos de referência, Staphylococcus aureus e
Escherichia coli, em 99,999% ou 5 logs em 30 segundos a 25°C. Sanitizantes para aplicações em
superfícies sem contato com alimentos devem reduzir a contaminação em 99.9% ou 3 logs em 5
minutos.
NOTA 1: A palavra Desinfetante é preferencialmente utilizada nos textos do Codex e na Europa.
NOTA 2: As condições nas quais os sanitizantes são aplicados nas plantas raramente permitem
alcançar o número de reduções obtida em testes de laboratório.

Sujidade
Qualquer material indesejável/inaceitável sobre as superfícies do equipamento ou no ambiente de
processamento.
NOTA: A sujidade pode ou não conter microrganismos.

Superfícies de contato sujeitas a respingos
Superfícies que não entram em contato com o produto e que durante o uso normal estão sujeitas à
acúmulo de sujidades requerenso rotinas de limpeza para impedir que esse acúmulo de sujidade caia
ou seja arrastado no produto ou recipientes. (veja superfícies de contato com o produto)

Esterilização
Um processo realizado através de agentes químicos, calor ou outros meios físicos, com objetivo de
remover ou destruir todas as formas de microrganismos incluindo esporos de bactérias.
NOTA 1: Nos EUA o termo “esterilização comercial” se refere à inativação de todos os organismos de
significância que impactam a saúde pública e à ausência de esporos em condições normais de
estocagem.
NOTA 2: No Reino Unido ainda se usa esse termo como sinônimo de desinfecção.
NOTA 3: A esterilização pode ser igualmente aplicada ao tratamento de alimentos ou equipamentos.

Esterilização no Local (SIP – Sterilization in Place)
Esterilização sem necessidade de desmontar o equipamento.
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Ruptura da superfície
Ruptura ou dilaceração em uma superfície usualmente proveniente de um choque ou exposição a
meio abrasivo por jateamento. Quando ampliado, o dano à superfície geralmente se parece a
escamas de peixe levantadas com aberturas expostas na direção do jato abrasivo. Essas áreas sob
as “escamas” podem abrigar sujidades e microrganismos e serem de difícil limpeza. (veja Fenda)

Tratamento de superfície
Um processo pelo qual as propriedades químicas ou mecânicas de uma superfície existente são
alteradas.
NOTA 1: Não há significativa remoção ou adição de novo material ao material da superfície existente.
NOTA 2: Exemplos de tratamentos superficiais são lixamento, polimento, jateamento por granalha,
endurecimento superficial por laser ou feixe de elétrons, cementação, nitretação, ataque químico,
oxidação, deposição iônica, eletropolimento.

U
Processo ultra-limpo
Um processo que utilize equipamento desinfetado antes do uso e protegido contra recontaminação
por microrganismos os quais podem prejudicar a segurança e características do produto.
NOTA: As medidas para redução da carga microbiológica e contra a recontaminação são menos
rigorosas que aquelas aplicadas a processos assépticos.

V
Validação
Obtenção de evidências que as medidas de controle gerenciadas através do plano de APPCC e
através do programa de pré-requisitos operacionais são eficazes. (ISO 22000)
NOTA 1: A validação é feita antes da aplicação de um novo processo ou modificação de processo
existente.
NOTA 2: A validação exige que o desempenho seja avaliado contra um resultado esperado. Para
validar uma medida de controle individual ou uma combinação definida das mesmas, o resultado
esperado deve ser expresso frequentemente em termos de um critério de desempenho (ex., redução
do nível de Salmonella em 99,999% [redução de 5 logs]). (Codex)

Verificação
Confirmação, através da apresentação de evidência objetiva, que os requisitos específicos foram
atendidos. (ISO 22000)
NOTA 1: A verificação é feita depois que o processo, medida de controle, etc. foi implementado.
NOTA 2: No contexto de um sistema para controle da segurança dos alimentos: A aplicação de
métodos, procedimentos, testes e outras avaliações, em adição ao monitoramento, para determinar
se uma medida de controle foi ou está operando conforme o resultado esperado. (Codex)
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W
Limpeza úmida
Limpeza (e desinfecção, e se necessário) de equipamento ou ambiente de processamento com
solução aquosa de detergente (e se necessário, desinfetante) seguida de enxague.
NOTA 1: O procedimento de limpeza úmida deve ser realizada somente quando o produto não
estiver exposto e usando-se métodos que limitem a quantidade de água aplicada seu livre
espalhamento.
NOTA 2: Use a quantidade mínima possível de água e secar o mais rápido possível após a limpeza
são práticas altamente recomendadas.

Z
Zoneamento
A delimitação visual ou física de uma planta em sub-áreas, levando à segregação das diferentes
atividades conforme o nível de higiene.
Termos relacionados e explicações. As seguir estão as propostas para uso nas Recomendações
EHEDG:
Ambiente controlado se refere a todo o zoneamento mas pode dizer mais respeito ao ambiente que
requer maior nível de higiene.
O zoneamento não pode ser definido para todas as plantas e processos em termos exatos ou
fronteiras precisas (“preto no branco”) considerando que sempre existirão aspectos específicos
relativos a cada local. O mais importante é que o zoneamento fique adequado ao plano geral de
prevenção com respeito aos requerimentos de processo e segurança dos consumidores.

Alta Higiene = alto cuidado ou alto risco
IDF (International Dairy Federation) define: área de higiene crítica em uma planta onde os produtos e
ingredientes vulneráveis à contaminação e/ou crescimento microbiano são processados, tratados,
manipulados ou armazenados.
Uma área dentro de um plano de zoneamento onde os produtos e ingredientes são processados ou
armazenados – mesmo aqueles destinados a grupos de consumidores altamente sensíveis, ou
prontos para consumo, ou aqueles que serão manipulados em cadeia de frio e os quais são
suscetíveis ao crescimento de patógenos como a Listeria monocytogenes.
NOTA: O termo “área de alto risco” também pode ser utilizado para uma zona onde há alta
concentração de patógenos, e.g. em áreas que processam carnes e frangos frescas, sementes de
cacau “in natura”, leite cru e vegetais. Essas áreas representam alto risco para outras áreas de
processamento e devem possuir barreiras adequadas para evitar o espalhamento de agentes
patogênicos.
Área de alta higiene é o equivalente a sala limpa no contexto da indústria de alimentos.

Higiene média = médio cuidado ou médio risco
Pode ser uma área para produtos, suscetíveis a contaminação mas para os quais os consumidores
não são especialmente sensíveis e onde não há possibilidade de crescimento posterior da população
de patógenos na cadeia de suprimentos. Pode ser também uma área intermediária que conduz a uma
zona de alta higiene mas com acesso somente através de algumas barreiras.
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Higiene baixa (básica) = baixo cuidado ou baixo risco
Baixa (básica) relativamente a outras áreas mas onde BPH = Boas Práticas de Higiene
obrigatoriamente são aplicadas.
Áreas de higiene baixa (básica) podem ser subdivididas conforme proposto no EHEDG Doc. 26 a
respeito de materiais secos.
Uma área onde os produtos não são suscetíveis a contaminação e estão protegidos nas embalagens
finais. Pode ser também uma área de manipulação de materiais antes de serem submetidos à por ex.
ao tratamento antimicrobiano.

Observação: Para fins de comparabilidade e atualizações futuras, o sequenciamento dos vocábulos
da versão original foi mantido, por isso eventualmente pode haver incoerência alfabética.
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