
Como higienizar os
alimentos para se

proteger do
Coronavírus



O coronavírus pode ser
transmitido por meio dos

alimentos ?

      Segundo a ANVISA não há nenhuma
evidência de que o novo coronavírus pode ser
transmitido por meio dos alimentos, a
transmissão tem ocorrido 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 persistir por poucas horas ou
vários dias, a depender da superfície, da
temperatura e da umidade do ambiente, mas é
eliminado pela higienização ou desinfecção. 
  Os cuidados básicos na manipulação de
alimentos previnem uma série de outras
doenças.



  Antes de manusear qualquer alimento é
fundamental lavar as mãos corretamente,
com sabão ou sabonete e bastante água
corrente, não esquecendo das regiões entre os
dedos, pontas dos dedos, dorso das mãos,
pulsos e antebraços. Quando a higienização
das mãos é feita corretamente, não há
necessidade de colocar luvas para manusear
alimentos em casa.

Limpeza das mãos e pulsos



      Bancadas, pias, louças e demais utensílios
devem estar sempre limpos e secos, sem
resíduos de alimentos. Geladeiras, freezers,
fornos, fogão e demais eletrodomésticos
devem ser limpos e higienizados com
regularidade, com água, sabão e sanitizantes
ou água sanitária. O mesmo vale para as
paredes, chão e também tetos.

Limpeza na cozinha



1. Alimentos crus
          Para higienizar alimentos crus, a recomendação é
remover as folhas externas ou danificadas, separá-las
uma a uma, lavá-las com água tratada abundante, e
deixá-las em imersão, por 15 minutos, em uma solução
de água sanitária (uma colher de sopa diluída em um
litro de água) e depois lavá-las com água tratada
corrente novamente. Para vegetais não folhosos e
frutas, mesmo aquelas que serão consumidas sem a
casca, o procedimento deve ser o mesmo.
ATENÇÃO: Não usar água sanitária com outras
substâncias na sua composição, pois podem ser
tóxicas para o organismo humano.

Cuidados com os alimentos



2. Alimentos cozidos, assados ou fritos
    O tratamento dos alimentos pelo calor, como
cozimento e fritura, quando feitos corretamente,
elimina os vírus, caso estejam contaminando o produto
cru. No entanto, é preciso evitar a recontaminação
depois do aquecimento, principalmente se o alimento
não for aquecido novamente antes de ser consumido. É
importante também não deixar alimentos cozidos em
contato com alimentos crus, para evitar contaminação
cruzada, quando um alimento não contaminado,
contamina outro pelo contato.
MITO: O vinagre para fins culinários não tem efeito
sanitizante e não deve ser usado para este fim.
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3. Manuseando as embalagens
          Ao chegar em casa faça logo a higienização de superfícies e

dos alimentos. Pacotes de alimentos industrializados como

arroz, feijão e macarrão devem ser higienizados com um pano

úmido com álcool em gel ou água e sabão. Produtos em

recipientes vedados, como os enlatados, por exemplo, podem

ser limpos embaixo da torneira, com água e sabão.

Os  alimentos congelados  que não forem consumidos logo

podem ser colocados no freezer ou congelador, mas suas

embalagens devem ser desinfetadas antes. Uma vez

descongelados, devem ser consumidos o mais rápido possível,

geralmente em menos de 24 horas se mantidos em

refrigeração. Recomenda-se comprar apenas o que será

consumido imediatamente. Evitar armazenar sobras de

refeições e, quando isso for necessário, mantê-las refrigeradas

por, no máximo, 24h.
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4. “Quarentena” 
         É errado manter os mantimentos adquiridos por
entrega domiciliar em “quarentena”, fora de casa ou
da cozinha, em temperatura ambiente. Este
procedimento, recomendado em países com clima
muito diferente do brasileiro, pode comprometer
seriamente a qualidade e segurança dos alimentos,
que podem estragar ou provocar gastroenterites e
intoxicações alimentares.

Cuidados com os alimentos
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