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Introdução
O segmento de refeições coletivas desempenha importante papel em
termos de economia e saúde pública, na medida em que afeta o estado de
saúde e o bem-estar da população por meio da qualidade do alimento
que produz.

▪ Características especiais população diferentes patologias, diminuição de
resistências, polimedicação.

▪ Grandes hospitais – número elevado e variado de refeições.

▪ Cuidados especiais na preparação e acondicionamento de refeições até á
distribuição ao doente.
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O cook-chill

Na década de 60 a NASA pretendia soluções para refrigerar e congelar
alimentos de forma a bloquear o crescimento microbiano.

Criaram ao primeira célula de arrefecimento rápido, o sistema surgiu sendo
rapidamente aproveitado por outras áreas
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Início
▪ Régethermic atualmente chamado - cook chill;

▪ Método originário de França, e que a nossa equipa instalou no nosso
antigo hospital S. Jerónimo 1ª vez em Portugal o sistema de distribuição a
frio; e transferiu para os HUC com as modificações decorrentes de novas
instalações;

▪ 1985, Hospitais da Universidade de Coimbra

▪ Reconhecido como o mais inovador do mercado , assegura a qualidade
na confeção das refeições porque garante a preservação das propriedades
nutritivas dos alimentos e a distribuição de refeições mais seguras;

▪ Experiência de mais de 30 anos de um sistema cook-chill.
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Movimento de refeições

HUC - 1000 dietas por refeição

▪ Pólo HUC, Celas, Maternidade Daniel de Matos

▪ 750 refeitório HUC

1750 refeições almoço

1100 refeições jantar 

A necessidade de alimentar um número crescente de pessoas de um modo 
mais rápido e eficiente levou à criação de sistemas de produção de 

alimentos capazes de ir ao encontro dessas novas realidades
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Dietas

NORMAL           
HIPOGLUCÍDICA
HIPOLIPÍDICA
HIPOCALÓRICA
HIPOPROTEICA
POBRE EM FIBRAS
SEM RESÍDUOS
PASTOSA 
SEMI-LÍQUIDA
VEGETARIANA
LÍQUIDA /ENR./FRIA
SONDA ARTESANAL

ESPECIFICIDADES

POBRE EM COBRE

POBRE EM IODO 

POBRE / RICA EM POTÁSSIO

SEM GLÚTEN

SEM LACTOSE 

RICA EM FIBRAS

RICA EM CÁLCIO

RICA EM MCT                                                                                                                  

NEUTROPÉNICAS
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Caracterização das dietas hospitalares
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Dieta Características

Valor nutricional

Valor
calórico

Hidratos de 
Carbono

Proteínas Lípidos

Normal

Sem modificações dietéticas 
específicas tendo por base a 

alimentação saudável, distribuída 
em 6 refeições/dia.

2400 kcal 330g 90g 80g

Hipolípidica
Rica em fibras, com baixo teor de 

lípidos de origem animal e vegetal, 
distribuída em 6 refeições/dia.

2200 kcal 330g 93g 56g

Hipoglucidica

Rica em fibras, sem HC de absorção 
rápida e redução de HC de 

absorção lenta, distribuída em 6 
refeições/dia.

Com ceia reforçada.

1800 kcal 230g 72g 66g



Caracterização das dietas hospitalares
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Dieta Características

Valor nutricional

Valor
calórico

Hidratos de 
Carbono

Proteínas Lípidos

Hipoproteíca
30g

Controlo da ingestão de proteínas 
com beneficio dos aminoácidos 

essenciais; baixo teor de Na e de 
K, distribuída em 6 refeições/dia.

1750 kcal 270g 30g 60g

Hipoproteíca
40g

1980 kcal 280g 40g 75g

Hipoproteíca
60g

2200 kcal 310g 60g 75g

Hipoproteíca
80g

2500 kcal 360g 80g 85g



Caracterização das dietas hospitalares
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Dieta Características

Valor nutricional

Valor
calórico

Hidratos 
de 

carbono
Proteínas Lípidos

Hipocalórica

Rica em fibras sem HC de absorção 
rápida, com redução de HC de absorção 

lenta e de lípidos, distribuída em 6 
refeições/dia. 

1500 kcal 160g 82g 58g

Vegetariana
Isenta ou apenas com restrição de alguns 

alimentos proteicos de origem animal, 
distribuído em 6 refeições/dia.

2500 kcal 325g 106g 86g

Pobre em 
fibras

Hipolipídica isenta de alimentos 
fornecedores de fibras insolúveis, sem 

alimentos crus e distribuída em 6 
refeições/dia.

2200 kcal 324g 82g 63g



Caracterização das dietas hospitalares
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Dieta Características

Valor nutricional

Valor
calórico

Hidratos de 
Carbono

Proteínas Lípidos

Sem resíduos
Pobre em fibra vegetal ou tecido 

conjuntivo; sem lactose; distribuída em 
6 refeições/dia

2200 kcal 325g 83g 60g

Pastosa
Difere da dieta normal pela modificação 
da textura dos alimentos, distribuída em 

6 refeições/dia.
2500 kcal 375g 87g 72g

Líquida
Baixo valor nutricional, pobre em fibras, 

com lactose e de fácil absorção, 
distribuída em 6 refeições/dia.

1200 kcal 163g 63g 36g



Caracterização das dietas hospitalares
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Dieta Características

Valor nutricional

Valor
calórico

Hidratos de 
Carbono

Proteínas Lípidos

Líquida Fria
Muito baixo valor nutricional, pobre 

em fibras e de fácil absorção, fria 
distribuída em 6 refeições/dia.

1600 kcal 225g 75g 48g

Liquida
Enriquecida

Fácil deglutição e absorção sob a 
forma de líquidos ou preparações 

cremosas, distribuída em 6 
refeições/dia.

1900 kcal 275g 87g 53g

Hídrica
Muito baixo valor nutricional, isenta 

de resíduos, distribuída em 5 
refeições/dia.

- - - -



Especialidades
▪ CIRURGIA MAXILO-FACIAL
▪ CIRURGIA PLÁSTICA
▪ UNIDADE DE QUEIMADOS
▪ PSIQUATRIA
▪ ORTOPEDIA
▪ NEUROLOGIA
▪ INFECCIOSA
▪ CIRURGIA 
▪ NEUROCIRURGIA
▪ DERMATOLOGIA
▪ NEFROLOGIA
▪ TRANSPLANTAÇÃO RENAL 
▪ UROLOGIA
▪ OFTALMOLOGIA
▪ GINECOLOGIA
▪ UNIDADE DE ORTOPEDIA ONCOLÓGICA

▪ HEMATOLOGIA
▪ IMUNOSSUPRESSÃO 

▪ NEUROTRAUMATOLOGIA
▪ PNEUMOLOGIA
▪ CIRURGIA CARDIO-TORÁXICA-PULMUNAR

▪ CIRURGIA VASCULAR
▪ NEUROLOGIA 
▪ UNIDADE DE AVC
▪ UMES

▪ MEDICINA INTERNA
▪ GASTROENTEROLOGIA
▪ UCIGE

▪ OTORRINOLARINGOLOGIA
▪ TRANSPLANTES HEPÁTICOS
▪ UNIDADE DE CUIDADOS CIRÚRGICOS INTERMÉDIOS

▪ ONCOLOGIA
▪ PNEUMOLOGIA 
▪ IMUNOALERGOLOGIA 

▪ CARDIOLOGIA
▪ UTICA
▪ UCIC

▪ OBSTETRÍCIA
▪ ENDOCRONOLOGIA
▪ REUMATOLOGIA
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O cook-chill

É entendido como um sistema de produção de refeições onde se promove
uma descontinuidade entre o momento da produção e o momento da servir,
por intermédio de um processo de arrefecimento rápido dos alimentos.

Este processo permite que os alimentos sejam conservados a temperaturas
de refrigeração por vários dias, sendo possível gerir a sua utilização de uma
forma muito mais facilitada que num sistema de distribuição a quente.

Confeção

Conservação

Restauração/aquecimento

Serviço ao doente
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O cook-chill
Princípios básicos

▪ Géneros Alimentares - de 1ª Qualidade; 

▪ Confeção - seguida de arrefecimento rápido em célula até temperatura 
<10 º C - prazo máximo de 2 horas.

▪ Manutenção  - câmara de frio temp <3 ºC e H.R ( 75-85% )-prazo de 
conservação 3 a 5 dias;

▪ Empratamento - tapete rolante em prato de porcelana refrataria, tampa 
de aço inox - pessoal devidamente fardado;

▪ Transporte - até ás unidades de internamento regeneração por calor à 
temp.60-65 º C em 10 a 15 minutos; 

▪ Distribuição imediata - dieta adaptada e higiénica em prato coberto. 
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Fluxo de produção
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O cook-chill

Os alimentos podem ser armazenados a temperaturas compreendidas entre 0
e 3ºC por um período de três a cinco dias, contando com o dia da produção.

Existem vários referenciais para definir a velocidade de arrefecimento
recomendada.
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O referencial mais utilizado sugere  um 
arrefecimento de 90 minutos para levar 

os alimentos de uma temperatura de 
aproximadamente 70ºC até aos 3ºC.



O cook-chill

▪ Deve ser dada particular atenção às condições de arrefecimento .

▪ Minimizando a permanência do produto a temperaturas consideradas de
risco, diminuindo significativamente o crescimento microbiológico e
formação de esporos termorresistentes.

▪ É altamente recomendado que qualquer sistema de cook-chill suporte a sua
abordagem de segurança alimentar com a adoção da metodologia HACCP.
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Sistema cook-chill permite

• Maior flexibilidade no período de preparação dos alimentos

• Há necessidade de maior rigor, em termos de condições e higiene, 
controle de temperatura 

• Especificidade de equipamentos, especialmente em decorrência do risco 
apresentado pelo efeito cumulativo de possíveis contaminações durante 
todo o processo.
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Objetivos da Unidade de Nutrição e Dietética
do CHUC  

A UND é o sector nuclear na execução da prescrição da terapêutica nutricional num
hospital

M
IS

SÃ
O

Produzir e fornecer refeições adequadas sob o aspeto sensorial,
nutricionalmente equilibradas e seguras, mantendo os seus princípios
nutritivos

Garantir as qualidades organoléticas e microbiológicas de forma a contribuir
como adjuvante da terapêutica. Impedindo a desnutrição e o aparecimento
de patologias adicionais - toxinfeções alimentares

A UND deve proporcionar aos doentes internados o suporte nutricional
adequado e a manutenção de um estado de nutrição e de equilíbrio
metabólico normais, através de uma nutrição saudável e adaptada

Satisfação dos doentes



Impacto/Efetividade

A análise custo-efetividade é uma técnica que compara os custos 

de determinado projeto aos benefícios resultantes, expressos em 

diferentes unidades de medida, sendo os custos expressos em 

unidades monetárias e os benefícios em objetivos
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Benefícios Cook-chill com impacto 
económico

Maior rigor, em termos de condições e higiene, controle de tempo e temperatura

Melhor gestão do tempo – Concentração da produção nos períodos mais convenientes

Concentração de produções – Economias de escala

Possibilidade de alargar a oferta mantendo a capacidade operacional de resposta

Melhoria da qualidade global – Separação entre a produção e o serviço permite mais 
cuidado na produção e acabamento dos produtos, bem como no cumprimento dos 
requisitos de higiene alimentar



Benefícios Cook-chill com impacto 
económico

1- Maior qualidade higieno-sanitária

- Controlo de tempo e Temperatura

- Controlo bacteriológico 

- Higiene e segurança

2- Redução de desperdício, sobras

3- Redução de custos com o pessoal

4- Maior oferta e variedade

5- Concentração da produção
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1- MAIOR QUALIDADE HIGIENO-SANITÁRIA

Um processo sistematizado facilita a implementação de sistemas de
controlo mais eficazes, contribuindo para a segurança das refeições.

O tempo e temperatura constituem grandezas mensuráveis que
expressam a probabilidade de eliminar riscos de dano à saúde do
consumidor.
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Benefícios Cook-chill com impacto 
económico



1- MAIOR QUALIDADE HIGIENO-SANITÁRIA

Controlo de tempo e temperatura

Diariamente é preenchida uma check list com todas as temperaturas e
tempos de acordo com as medidas de HACCP

▪ Alimentos

▪ Temperaturas

▪ Tempos
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Benefícios Cook-chill com impacto 
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1- MAIOR QUALIDADE HIGIENO-SANITÁRIA

Este sistema está adaptado às regras da OMS

▪ Alimentos perecíveis T < 10º C que reduz a multiplicação microbiana.

▪ Cozinhar bem os alimentos – alcançar no interior T> 70º C para destruir os
microrganismos.

▪ Regeneração - T > 70º C – única forma de eliminar os microrganismos que
eventualmente conseguiram resistir ou desenvolver-se no período de
conservação.

Resultados: Elevado índice de adequação de tempo e temperatura nos
parâmetros estabelecidos.

Benefícios Cook-chill com impacto 
económico
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1- MAIOR QUALIDADE HIGIENO-SANITÁRIA

Laboratório de Bioquímica Nutricional da UND

▪ Análise microbiológica das dietas - aleatória e prévia ao consumo, dando
resultados antes da distribuição ao doente.

▪ Determinação do teor proteico e lipídico das dietas.

▪ Controlo das operações de limpeza e desinfeção de vários equipamentos -
quantificação microbiológica em dias alternados.

▪ Controlo da higiene do pessoal manipulador - colheitas às mãos do pessoal de
surpresa e sem data estipulada.

Benefícios Cook-chill com impacto 
económico
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BOM ACEITÁVEL
NÃO

ACEITÁVEL

MAU

Aeróbios

Mesófilos ≤ 10 2 > 10 2 ≤ 10 5 > 10 5   ≤ 10 6 > 10 6

Leveduras
≤ 10 > 10 ≤ 10 3 > 10 3 -----

Bolores
≤ 10 > 10 ≤ 10 3 > 10 3 ------

Coliformes

Totais / gr. 0 > 0 ≤ 10 3 > 10 3 ≤ 10 5 > 10 5

Coliformes

Fecais / gr. 0 > 0 ≤ 10 > 10 ≤ 10 2 > 10 2

Staphylococcus

aureus 0 > 0 ≤ 10 2 > 10 2 ------

Critérios de Apreciação dos Resultados  (INSA)

Benefícios Cook-chill com impacto 
económico
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Microrganismos Valores limites

Salmonella Ausente em 25g de alimento

Staphylococcus patogénicos < 10 2/g de alimento

Coliformes < 10 3/g de alimento

Escherichia coli < 10/g de alimento

Aeróbios mesófilos < 3 x 10 4 /g de alimento

Clostridium perfringens < 10 2/g de alimento

Leveduras e Bolores < 10 2/g de alimento

Normas bacteriológicas francesas

Benefícios Cook-chill com impacto 
económico
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Controlo microbiológico
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Controlo microbiológico
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Controlo microbiológico
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1- MAIOR QUALIDADE HIGIENO - SANITÁRIA

Prazo de conservação - das refeições confecionadas em câmara de frio
que sempre utilizámos foi de 3 dias.

▪ É possível estender o prazo de conservação aos 5 dias sem prejuízo em
termos organoléticos e microbiológicos , como refere alguma literatura.

▪ Como trabalhamos para consumidores especiais, não quisemos faze-lo
sem efetuar um estudo comparativo entre as características
organoléticas e microbiológicos das dietas com os dois períodos de
conservação e após a regeneração térmica que nos garanta a segurança
dos procedimentos.

Benefícios Cook-chill com impacto 
económico
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Resultados

▪ As dietas analisadas quanto ás características organoléticas –

apresentação e aspeto geral, coloração, aroma e sabor nos 2 tempos de

conservação por refrigeração foram classificadas com a pontuação

máxima: 4 - Muito Bom.

▪ Quanto à análise microbiológica apresentaram valores inferiores aos

valores limite.

Microorganismos Valores limite 

Aeróbios Mesófilos ≤ 3 x 10´ / gr. alimento 

Coliformes ≤1 x 10³ / gr. alimento 

Leveduras e Bolores ≤1 x 10² / gr. alimento 

Normas bacteriológicas francesas, espanholas e do Instituto Ricardo Jorge para refeições confecionadas.

Benefícios Cook-chill com impacto 
económico
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2- REDUÇÃO DE DESPERDÍCIO DE PRODUÇÃO

▪ Não há desperdício os alimentos são disponibilizados para o empratamento de
acordo com as necessidades - reduzindo as perdas.

▪ Este sistema permite produzir antecipadamente, acondicionar e utilizar apenas
o necessário em cada refeição.

Benefícios Cook-chill com impacto 
económico
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3- REDUÇÃO DOS CUSTOS COM PESSOAL

Com a produção de refeições antecipada a equipa de produção não está
sujeita à pressão das horas de ponta, nem precisa de trabalhar durante todo o
horário de funcionamento.

O número de pessoal especializado (Cozinheiros) é menor.

▪ É uma produção de 5 dias para um serviço de 7.

▪ Confeção Central e preparações funciona de 2ª a 6ª feira das 7 ás 16h e das 16
ás 18h - 1 funcionário - sopas.

▪ Sábados domingos e feriados apenas um cozinheiro

Benefícios Cook-chill com impacto 
económico
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4- MAIOR ESCOLHA, OFERTA E VARIEDADE

▪ Permite alargar a oferta mantendo a capacidade operacional de resposta

▪ Permite dar resposta a necessidades adicionais

Ex.: Oscilações de movimento de doentes, dias de greve, situações de emergência, Congressos, reuniões

Benefícios Cook-chill com impacto 
económico
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5- CONCENTRAÇÃO DE PRODUÇÃO

▪ A concentração de produção num único ponto, pode contribuir para a redução de custos
de matérias primas por efeito de economia de escala.

▪ A utilização mais eficiente dos equipamentos de produção, aproveitando a sua
capacidade total reduz o número de ciclos de produção

▪ A utilização de equipamentos mais eficientes e concentrados num local permite obter
poupança nos custos que são sempre elevados.

Benefícios Cook-chill com impacto 
económico
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Equipamento especifico

Devido ao investimento inicial em equipamento, não é praticável a utilização
deste sistema de produção de refeições em qualquer hospital

▪ Acima de 200 camas

1º Investimento

Carros térmicos auto regeneradores + caros

Carros de apoio – refrigerados e bandas de empratamento refrigeradas

Câmaras de refrigeração

Células de arrefecimento rápido

Energia

Maior Consumo de energia por parte dos equipamentos específicos do
sistema cook – chill

Desvantagens Cook-chill com impacto 
económico
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Inquérito de satisfação aos doentes
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Inquérito de satisfação aos doentes
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Inquérito de satisfação aos doentes
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Inquérito de satisfação aos doentes
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Inquérito de satisfação aos doentes
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Problemas

▪ Desconfiança por parte dos consumidores

▪ Dificuldade de determinados métodos culinários

▪ Más práticas de regeneração

▪ Exigência constante de monotorização
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Conclusão

O sistema de cook-chill apresenta-se como uma excelente resposta às

necessidades atuais de alimentação.

Uma ferramenta fundamental na obtenção de alimentos de qualidade e

seguros do ponto de vista da segurança alimentar.

Nos últimos tempos alguns melhoramentos sobretudo com o objetivo de

aumentar a qualidade sensorial e nutricional dos produtos obtidos.
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Equipamento cook chill
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Conclusão

É preciso reunir um conjunto de recursos

▪ Físicos adequados

▪ Mão-de-obra capacitada

▪ Matéria-prima proveniente de fonte segura

Boa parceria entre Empresa Concessionaria e UND

Os benefícios advindos não podem ser mensurados por unidades 
monetárias e sim pelas das metas estabelecidas, em termos de 
terapêutica nutricional e segurança para prevenção de doenças 

transmitidas por alimentos

Nunca tivemos uma INTOXICAÇÃO ALIMENTAR
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Obrigada pela atenção!

Helena Loureiro
helenasoaresl@gmail.com


