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O QUE É A COVID-19 (CORONAVÍRUS)? 

Coronavírus é uma família de vírus que causam 
infecções respiratórias. 

O novo agente do coronavírus foi descoberto em 
31/12/19 após casos confirmados na China. 

O novo coronavírus provoca a doença chamada 
COVID-19, responsável pela pandemia que atingiu 
mais de 100 países, incluindo o Brasil.
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A COVID-19 (CORONAVÍRUS) PODE SER
TRANSMITIDA ATRAVÉS DOS ALIMENTOS? 

   A Organização Mundial da Saúde e Autoridade 
Europeia de Segurança dos Alimentos, quando avaliaram 
esse risco em outras epidemias causadas por vírus da 
mesma família, concluíram que não houve transmissão 
por alimentos.  

   A transmissão pelo coronavírus ocorre de pessoa a 
pessoa, pelo contato próximo com um indivíduo 
infectado ou por contágio indireto, ou seja, por meio de 
superfícies e objetos contaminados, principalmente pela 
tosse e espirro de pessoas infectadas. 

O vírus pode sobreviver em superfícies plásticas e 
utensílios de inox por até 72 horas e por até 24 horas em 
embalagens de papelão, sendo eliminado pela 
higienização ou desinfecção. Assim sendo, uma das 
estratégias mais importantes para evitar a exposição 
ao vírus é redobrar os cuidados com a higiene. 
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As principais recomendações, para eliminar
o CORONAVÍRUS, de acordo com as 

Boas Práticas de Higiene são as seguintes:

1
Lave as mãos frequentemente, 

com água e sabão durante 20 segundos;
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Lave as  mãos antes e após o contato com
alimentos, após usar o banheiro, após o 

contato com superfícies em locais públicos 
(maçanetas das portas, botões de elevador, 

transportes públicos, entre outras). 
O álcool gel a 70% deve ser utilizado após a
lavagem das mãos ou em locais onde não é 

possível lavá-las. 

2
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Lave balcões da cozinha, mesas, talheres e 
panelas com água, sabão ou detergente e 

finalize com solução clorada (Diluir  1 colher 
de sopa de hipoclorito de sódio ou água 
sanitária, sem alvejante e fragrância, 

para 1 litro de água) ou álcool líquido a 70%. 

3
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Evite a contaminação entre alimentos crus e 
cozidos, colocando-os separados nas 

prateleiras da geladeira e nas bancadas da
cozinha onde eles serão preparados. 

Use as prateleiras inferiores de geladeira 
para armazenar os alimentos crus 

e as prateleiras superiores para os alimentos 
cozidos ou prontos para consumo 

(exemplos: frutas, queijos, sobras de comidas).

4
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Lave os gêneros alimentícios, inclusive as 
frutas, com água e sabão ou detergente 

antes de guardar em armários, 
geladeiras ou freezer.

5
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Higienize frutas que serão consumidas com 
casca e verduras que serão consumidas 
cruas em solução clorada por 15 minutos 

 (Diluir 1 colher de sopa de hipoclorito de sódio 
ou água sanitária, sem alvejante e fragrância, 

para 1 litro de água).

6

*É possível utilizar água sanitária, desde que, 
na embalagem esteja escrito que pode ser utilizada 

em alimentos e tenha registro no Ministério da Saúde.
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Higienize embalagens 
plásticas e de alumínio 
utilizando água potável 
e sabão ou detergente, 

deixando secar naturalmente. 

7

Higienize embalagens de
papelão com auxílio
 de um pano limpo e 

umedecido em álcool 
líquido 70% ou solução clorada.

8
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Recomendações Gerais ao sair de casa

1) Sempre use máscara; 

2) Mantenha distanciamento social; 
3)Minimize a ida ao mercado durante a pandemia e se 
alimente de forma saudável;
4) Faça compras em horários alternativos ou no sistema 
online. Você economizará tempo e manterá a distância 
social;
5) Não consuma os alimentos durante as compras;
6) Evite pagar em dinheiro, dê preferência ao pagamento 
por cartão; 
7) Higienize o cartão, com álcool a 70%, antes de guardá-
lo;

8) Leve sua sacola de compras; 
9) Evite tocar a mão na boca, olhos e nariz; 

10) Leve máscara de reserva (trocar a cada 2 horas) e um 
saco para guardá-la. 
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Após retornar do Mercado
Em casa

1) Separe uma “área suja” próxima à entrada de casa; 

2) Deixe suas sacolas de compras nesta área e leve os 
alimentos gradualmente para um local de higienização da 
casa, também separado por “área suja” e “área limpa”; 

3) Higienize os alimentos e transfira-os para a área limpa;
 
4) Comece pelos alimentos refrigerados, em seguida 
congelados; 

5) No final, proceder a lavagem da pia com água e sabão.
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Agora, que os alimentos estão higienizados e seguros 
para serem manipulados, que tal incluir as crianças 

no preparo das refeições? 

Cozinhar é algo que requer ao mesmo tempo muita 
proximidade e interação constante. Trata-se de um 
excelente momento para adultos e crianças se 
conhecerem melhor ,  trocarem op in iões , 
experiências e ainda compartilharem juntos a 
satisfação de fazer um prato saboroso. Vamos 
cozinhar?
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Convide a criança para fazerem juntos, uma lista do que 
há na despensa e na geladeira. Depois, consultem sites 
de receitas online para encontrar refeições e lanches 
que utilizam o que está disponível. 

Envolva a criança no manuseio das medidas e 
quantidades dos ingredientes, planejem o tempo que 
levará para preparar, cozinhar e comer. Permita que 
ela explore essa rica experiência com você e faça 
muitas descobertas, seja assando um pão, cozinhando um 
ovo ou criando um molho saudável e caseiro para salada. 
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O nosso desejo é que se divirtam e se 

deliciem na companhia um do outro e da 
gostosura que irão preparar! 

Esperamos juntos, superar essa pandemia e 
em breve com segurança,  as crianças 

retornem 
as escolas, para brincar e interagir no 

convívio normal.

Coordenadoria de Nutrição Escolar
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referências

-Orientações para garantia da Alimentação Escolar 
em tempos de COVID-19 - UFRN, 2020;

-Manual de orientações nutricionais para prevenção 
da COVID-19 (Coronavírus);

-Higienização de alimentos em tempos de COVID-19 
-UFRJ, 2020;

-Guia para uma alimentação saudável em tempos de 
COVID-19- Associação brasileira de Nutrição- 
ASBRAN, 2020.
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