
Boa conservação 
em ambiente limpo

higiene 
na cozinha

Cozinha limpa, frigorífico 
bem regulado e higiene 
cuidada na manipulação  
e preparação dos 
alimentos são boas 
armas contra doenças 
alimentares. Medimos 
a temperatura em 16 
frigoríficos domésticos 
e verificámos que dez 
estavam bem regulados

O tempo quente típico do verão é 
propício para o desenvolvimento 
de microrganismos responsáveis 
por toxi-infeções alimentares, em-
bora estas possam surgir em qual-
quer altura, se algo falhar na higie-
ne, conservação e preparação dos 
alimentos.
Segundo dados do Instituto Na-
cional de Saúde Dr. Ricardo Jorge 
referentes ao período entre 2008 e 
2011, a maior parte das toxi-infe-
ções alimentares ocorre em casa 
e envolve alimentos cozinhados.  
O "grupo de risco" inclui pratos tão 
variados como arroz de aves no 
forno, bacalhau à Brás, bifanas, co-
zido à portuguesa e dobrada, entre 
outros. Erros no controlo da tem-
peratura durante a distribuição e o 
armazenamento, manipulação in-
correta e confeção a temperaturas 
inadequadas foram as principais 
causas identificadas.
Dada a dificuldade em detetar a 
contaminação microbiológica dos 
alimentos através dos sentidos, 
porque os microrganismos só in-

Porta
Leite, sumos, 
ovos e manteiga

Gaveta
Fruta e legumes 
frescos

Zona intermédia
Junto da serpentina de 
refrigeração, coloque os 
alimentos mais sensíveis, 
como carne e peixe 
crus, fiambre e pratos 
cozinhados. Acondicione 
cada alimento no seu 
recipiente

Prateleira  
superior  
do frigorífico
Iogurtes, queijo, 
compotas  
e maionese
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Gavetas  
do congelador
Organize os alimentos 
conforme lhe parecer 
mais lógico. Não há 
nenhuma ordem 
especial para arrumar 
os produtos no 
congelador

Período máximo de conservação no congelador (a -18ºC)
• 12 meses, carne de vaca e a maioria das hortaliças 
• 10 meses, frango 
•  8 meses, carne de borrego e queijo de pasta mole 
• 6 meses, carne de porco e caça, peixes brancos 
 (pescada, dourada, etc.), manteiga e salgados 
•  3 meses, peixes azuis (sardinha, cavala, etc.), 
 marisco, natas, pão, bolos e pratos cozinhados
• 2 meses, carne picada e salsichas



higiene na cozinha

>

Mãos lavadas
antes e depois de manusear alimentos, após 
mudar fraldas, usar a casa de banho, mexer no 
caixote do lixo ou em animais, lave as mãos com 
água quente e sabão durante 20 segundos.

Bancadas sem mácula
Lave as bancadas e os utensílios de cozinha com 
água e detergente. o limão, o vinagre, o bicarbo-
nato de sódio ajudam a desinfetar e completam 
a limpeza.

Esponja e esfregão em forma
Lave bem as esponjas e os esfregões após cada 
utilização. De vez em quando, molhe a esponja 
e aqueça-a no micro-ondas durante um minuto 
de cada lado. 

Arte de bem organizar a cozinha e preparar refeições

A maioria  
das toxi-
-infeções 
alimentares 
ocorre  
em casa

>

fluenciam o seu aspeto, sabor e 
odor quando o estado de degrada-
ção é avançado, torna-se essencial 
apostar na prevenção.
O controlo rigoroso da temperatu-
ra de conservação e o respeito pe-
las regras elementares de higiene 
e segurança alimentar na cozinha 
podem evitar muitos dissabores.
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Temperatura em 16 frigoríficos

o noSSo eSTUDo

• Para saber se os frigoríficos de 16 habitações, cujos 
proprietários se voluntariaram para o estudo, manti-
nham a temperatura ideal, colocámos um termómetro 
com uma sonda na prateleira por cima da gaveta dos 
legumes durante 24 horas, que registou a temperatura 
a cada 30 minutos.

• Avaliámos a higiene na mesma prateleira, através da 
contagem de enterobactérias e pesquisa de S. aureus, 
E. coli, Listeria spp e L. monocytogenes.

• Por fim, os participantes preencheram um inquérito 
sobre a arrumação e conservação dos alimentos no fri-
gorífico.

Ambiente fresco e limpo
■ Quanto mais baixa for a tempe-
ratura do frigorífico, mais lento é 
o crescimento microbiano e maior 
será a duração dos alimentos.  
Por isso, deve refrigerá-los rapi-
damente. Abaixo dos 5ºC, os mi-
crorganismos ficam praticamente 
inativos, mas só a congelação sus-
pende o seu crescimento. Quando 
os alimentos voltam à temperatu-
ra ambiente, os microrganismos 
podem retomar a sua atividade.  
Assim, a descongelação deve ocor-
rer dentro do frigorífico.
■ Para garantir que tudo corre 
bem, deve manter o aparelho lim-
po e acondicionar os alimentos 
individualmente, em caixas ou 
sacos de plástico estanques. Desta 
forma, evita o contacto e eventual 
contaminação entre os vários ocu-
pantes do aparelho, a chamada 
contaminação cruzada.
■ O ambiente limpo deve estender-
-se ao resto da cozinha. A higiene 
do lava-loiça, das bancadas e dos 
caixotes é fundamental para redu-
zir o risco de contaminação. Lave 
os utensílios com água e detergen-

te após cada utilização. Use tábuas 
de corte diferentes para preparar 
os alimentos a consumir crus e os 
que vão ser cozinhados. Lave as 
bancadas com água e detergente. 
Se lhes passar limão ou vinagre, 
ajuda a eliminar as bactérias.
■ Os panos, esfregões e esponjas 
devem ser lavados com água e de-
tergente após o uso e substituídos 
regularmente.
■ Se possível, use um caixote para 
o lixo acionado por pedal, para 
não tocar com as mãos. Revista-o 
com um saco de plástico e mante-
nha-o fechado. Despeje-o sempre 
que estiver cheio e lave as mãos  
a seguir. Desinfete-o com lixívia, 
pelo menos, uma vez por semana.

Frigorífico no ponto
■ O nosso estudo, que envolveu 
16 voluntários, demonstra algum 
desconhecimento sobre as regras 
de conservação e arrumação do 
frigorífico. Dez inquiridos não 
sabiam, por exemplo, a que tem-
peratura se encontrava e tinham 
dúvidas sobre a melhor pratelei-
ra para arrumar alguns alimen-



A cada um, a sua tábua
na preparação dos alimentos, use uma tábua 
para produtos frescos prontos a comer, como 
saladas e fruta, e outra para produtos crus, para 
evitar contaminações cruzadas.

Latas a brilhar
Limpe bem a tampa das latas das conservas 
antes de abrir as embalagens, para evitar a con-
taminação dos produtos.

Pratos bem cozidos
o calor mata a maioria dos microrganismos. 
cozinhe bem a comida. Se tiver um termómetro 
para alimentos, certifique-se de que o interior 
destes atinge, no mínimo, 75 graus.

dEixAr o FriGoríFiCo nuM BrinCo
Dia De faxina

´ Desligue o equipamento e deite fora a comida que já aí se 
encontra há muito tempo e a que possa estar estragada. Se pos-
sível, coloque a restante noutro frigorífico para mantê-la fria ou 
congelada.

´ Retire as prateleiras e gavetas do frigorífico e do congelador 
e lave-as com água quente e detergente da loiça sem cheiro. Pode 
ainda desinfetar as superfícies com vinagre ou limão. Enxague e 
limpe com um pano macio.

´ Limpe os lados e o fundo do frigorífico e do congelador com 
água e detergente.

´ Coloque as prateleiras e reintroduza os alimentos, conforme 
a ilustração da página 21.

´ Limpe o exterior e a grelha frontal com um pano macio.

´ Remova a sujidade da bobina do condensador com uma escova 
ou um aspirador.

´ Ligue o aparelho e regule a temperatura entre 0 e 5 graus. 

Se cuidar da higiene do frigorífico dia a dia, basta fazer uma 
limpeza mais profunda, por exemplo, a cada seis meses.
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Tábuas de plástico ou madeira? Ambas podem 
ser usadas, desde que não apresentem sinais 
de desgaste. Lave-as e seque-as bem após cada 
utilização 



Frigorífico fresco
Regular o frigorífico para temperaturas de 
5ºc ou inferiores não mata os microrganismos 
presentes, mas inibe o seu desenvolvimento e 
crescimento.

Comida arrumada
além de colocar os alimentos na prateleira ade-
quada, convém não sobrelotar o frigorífico, para 
possibilitar a livre circulação do ar frio e manter 
a temperatura ideal. 

Congelados identificados
antes de congelar alimentos frescos, identifi-
que-os no saco e escreva a data de congelação. 
consuma primeiro os mais antigos.

TESTE SAÚDE ACONSELHA

Compras seguras e arrumadas

´ A boa conservação dos alimentos pelo consumidor começa 
na compra. Verifique os prazos de validade de todos os pré-
-embalados. Comece por colocar no carrinho os produtos não 
alimentares, passando aos alimentos não perecíveis e, depois, 
aos perecíveis, como fruta e legumes. Deixe para o fim os re-
frigerados, como iogurtes, queijo e fiambre, e os congelados, 
tendo o cuidado de os transportar em sacos isotérmicos.
 

´ Em casa, arrume de imediato os congelados. Se tiver car-
ne e peixe frescos ou pratos cozinhados para congelar, faça-o 
até duas horas após a compra ou confeção (uma hora, quando 
a temperatura ambiente supera 30ºC). Se possível, acione o 
botão de congelação rápida quando introduzir alimentos que 
estavam à temperatura ambiente.

´ Acondicione os alimentos individualmente, em caixas ou 
sacos de plástico fechados, e coloque-os na prateleira adequa-
da do frigorífico. Em embalagens abertas, os produtos deterio-
ram-se mais depressa.

´ Quando carregar o frigorífico após as compras, a tempe-
ratura vai subir. Baixe-a antes de sair para o supermercado.

´ Por norma, deve descongelar dentro do frigorífico. Se pre-
tender preparar a refeição de imediato, pode descongelar em 
água fria ou no micro-ondas. 

tos, sobretudo, iogurtes. A maior 
parte guarda a fruta e os legumes 
à solta, o que poderá contribuir 
para a contaminação do aparelho.  
Em quatro casos, encontrámos en-
terobactérias e/ou estafilococos. 
As primeiras são transportadas 
pelos alimentos que estiveram em 
contacto com a terra e indicam 
falta de higiene. Os estafilococos, 
presentes nas mucosas humanas, 
podem causar toxi-infeções. 
■ Quanto a temperaturas, as nos-
sas medições revelaram que 10 
aparelhos, em 16, ofereciam o 
ambiente recomendado para a 
boa conservação dos alimentos 
(entre 0 e 5ºC). Nos restantes seis 
casos, o nosso termómetro regis-
tou temperaturas superiores a 5ºC 
durante as 24 horas do estudo. 
A maioria destes era regulada por 
um termóstato numérico (com po-
sições entre 1 e 7, sendo a última a 
mais fria). 
■ Se possuir um idêntico, siga 
as instruções do fabricante para 
regular temperatura e não se es-
queça de que, no verão, quando 
está mais calor, deve baixá-la para 
o mínimo, isto é, para o número 
mais alto do termóstato. No inver-
no frio, pode fixar nos 5 graus.
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10 
frigoríficos 
apresentaram 
o nível de 
refrigeração 
ideal, entre 
zero e cinco 
graus

6 
aparelhos 
registaram 
sempre 
temperaturas 
acima de 
cinco graus

>
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