Tempo como um Controle de Saúde Pública
Código Alimentar de RI - Seção 1.5.3
Guia para a Indústria

O uso do tempo como um controle de saúde pública para alimentos quentes e/ou frios
Com procedimentos escritos aprovados pelo Centro de Proteção Alimentar, Departamento de Saúde de
Rhode Island, é possível que seu estabelecimento tenha controles de tempo e temperatura para a
segurança dos alimentos (potencialmente nocivos) sem controles de temperatura se algumas exigências
forem atendidas.
O alimento pode ser armazenado por no máximo quatro horas, mas se o alimento nunca passar >70 °F, ele
pode ser armazenado por seis horas.
Exigências
□

O alimento deve ser devidamente cozido e/ou resfriado antes de usar o tempo
como um controle de saúde pública.

□

O alimento quente está a pelo menos 135 °F e o alimento frio deve estar a 41 °F
ou menos quando removido do controle de temperatura.

□

O alimento é marcado ou identificado para indicar o tempo limite que ele
deve ser usado ou descartado.

□

O alimento é mantido por no máximo 4 ou 6 horas somente se nunca passar >70 °F. Se
o alimento for mantido por 6 horas temperatura regularmente e descarte se >70 °F.

□

A disposição do alimento é registrada.

□

O alimento não vendido para consumo no estabelecimento (pedidos para viagem) deve ser rotulado:
“O produto deve ser refrigerado se não for consumido imediatamente após a compra”.

□

Registros ou documentos devem ser mantidos por 90 dias para monitorar o alimento que é
armazenado usando o tempo como um controle de saúde pública. Se o alimento for armazenado
fora do controle de temperatura por 6 horas, um registro de monitoramento de temperatura será
necessário para mostrar que o alimento não passou de 70 °F. Esses documentos devem estar
disponíveis mediante solicitação durante a inspeção. Um exemplo de um registro está anexado.

OBSERVAÇÃO: o uso do tempo como um controle de saúde pública não é permitido se o
estabelecimento atender uma população altamente suscetível, como uma unidade
de atendimento médico.
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