
Covid19 e a Alimentação
Higiene e segurança alimentar

• Quando regressar a casa das compras, coloque o
calçado à entrada e lave muito bem as mãos com
água e sabão

• O vírus geralmente é transmitido:

– diretamente, através do contato com os fluidos
corporais de uma pessoa infetada (exº:
gotículas de tosse ou espirro)

– indiretamente, através do contato com
superfícies nas quais uma pessoa infetada
tossiu ou espirrou

• Atualmente, não há evidências que apoiem a ideia
de que o vírus possa se espalhar através de
alimentos ou embalagens de alimentos

• No entanto, como o COVID-19 pode sobreviver
durante 72 horas (3 dias) em superfícies duras, pode-
se considerar eliminar ou desinfetar as embalagens
de alimentos em casa, além de medidas como:

– lavar as mãos com água e sabão antes e depois
de preparar a comida

– seguir as 4 etapas de segurança alimentar:
limpar, separar, cozinhar e esfriar

• Cozinhar os alimentos matará o vírus

• Existem poucas informações científicas sobre a
sobrevivência do COVID-19 na superfície de
alimentos abertos. É importante manter boas
práticas de higiene em torno destes alimentos (exº:
pão não embalado, bolos, frutas, vegetais etc.) e isso
reduzirá o risco de contaminação :

– Comprar os produtos de padaria/pastelaria se
estiverem expostos em montras protegidas

– Lavar bem e descascar a fruta crua

– Lavar bem os vegetais

• Manter uma alimentação saudável, incluindo sempre
ao almoço e jantar sopa de legumes e no prato
principal metade conter vegetais, um quarto do
prato carne, peixe ou ovo e o outro quarto do prato
deve incluir batata, arroz, massa ou leguminosas

• Consumir diariamente 3-4 peças de fruta

• Iniciar o dia com um bom pequeno-almoço e não
fazer um jejum noturno superior a 10h

• Fazer merendas com fruta, leite/iogurte, pão ou
cereais para não estar mais de 3h30 sem comer

• O bom estado nutricional aumenta a resistência às
doenças

Os Nutricionistas da URAP Porto Ocidental estão disponíveis para o esclarecer 

Email: urap.portoocidental@arsnorte.min-saúde.pt


