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COVID -19 E OS
ALIMENTOS: QUAIS
CUIDADOS DEVO
TOMAR? 



Além de sabermos que é uma doença respiratória
identificada pela primeira vez no dia 31 de dezembro de
2019 na cidade de Wuhan, na China, sabemos também
que o pangolim, mamífero que vive em zonas tropicais na
Ásia e na África, foi descartado como possível hospedeiro
intermediário desse patógeno.

Sendo assim, a única vacina que pode nos ajudar a
melhorar a forma de enfrentar essa pandemia é o
conhecimento, e nós, alunos da Primeira Turma do
Curso de Engenharia de Alimentos da Faculdade de
Tecnologia de Sinop iremos te ajudar através desse
Ebook informativo desenvolvido na disciplina de
Engenharia de Alimentos e o Futuro da Alimentação.

Os morcegos foram responsáveis pela transmissão do ebola; os
cães, responsáveis pela transmissão da raiva; os macacos,
responsáveis pela transmissão da AIDS; as galinhas,
responsáveis pela gripe aviária, mas e o coronavírus, 
o que sabemos sobre ele?

O mundo produz comida suficiente, mas a fome
ainda é uma realidade, atingindo mais de 820
milhões de pessoas no mundo. A fome mata,
mas seres humanos consumindo animais
selvagens sem controle, podem ser um barril
de pólvora para a saúde mundial.

APRESENTAÇÃO



Uma pandemia não afeta apenas o sistema
de saúde, afeta também a economia.  O
comércio varejista brasileiro já sentiu o
baque nas vendas por conta das medidas
seguidas pela população para prevenir a
propagação da epidemia do coronavírus, e
obviamente todos os negócios são
afetados, mas e o setor alimentício?
 
As medidas restritivas
podem afetar negativamente o setor,
ocasionando a elevação dos preços dos
alimentos.
 
É importante ressaltar que uma das causas
é a estocagem elevada de alimentos pela
população, já que o desabastecimento pode
impactar  o abastecimento de curto prazo.

 

O MERCADO DE ALIMENTOS

"INDEPENDENTE DA QUANTIDADE,
PRECISAMOS TOMAR ALGUNS
CUIDADOS EM RELAÇÃO À COMPRA
DE ALIMENTOS, MAS QUAIS?"



COVID-19 X ALIMENTOS
“Assim como a água, os alimentos são
elementos essenciais para a nossa
vida, mas é possível ser contaminado
pelo covid-19 através dos alimentos?”

PARA RESPONDER ESTA PERGUNTA 
precisamos entender como ocorre 
A CONTAMINAÇÃO DO COVID-19:
O vírus necessita de uma célula hospedeira, em
outras palavras ele precisa de um ser vivo para
se multiplicar;
 
O vírus é transmitido de forma direta, ou seja,
de pessoa para pessoa, ou através de
superfícies contaminadas nas quais pessoas
contaminadas pelo vírus tocaram ou tossiram
sobre;
 
Seu principal vetor é o ser humano.

A partir dessas informações sabemos que para que um
alimento seja contaminado, o mesmo precisa ter tido contato

com o covid-19, podendo ser através de um manipulador
contaminado ou da exposição ao vírus em supermercados ou
feiras onde apresentam uma grande circulação de pessoas,

mas os alimentos não são hospedeiros do vírus!



SAÚDE

PROTEÍNAS

MAGNÉSIO

Carnes de todos os tipos, principalmente
vermelha, derivados de animais e frutos do
mar;

Carne vermelha e branca, leite, ovos,
feijão, soja, ervilha e grão de bico;

Por isso,preparamos uma lista de elementos
obtidos através da ingestão de alimentos, que
irão favorecer a produção de glóbulos brancos,
que são as nossas células de defesa:  

Durante a pandemia o cuidado com a nossa saúde precisa
ser redobrado e ter uma alimentação balanceada é
fundamental para fortalecer o sistema imunológico.

VITAMINA C
Laranja, maracujá, acerola, abacaxi e limão;

VITAMINA A
Queijo, gema do ovo, manga, mamão e
cenoura;

Nozes, amêndoas, castanhas e verduras
folhosas.

ZINCO



DICAS 
Todos os elementos mencionados na lista acima podem ser
encontrados em feiras e supermercados, locais que acabam
ocasionando aglomerações de pessoas de forma a aumentar o
risco de contaminação tanto pelo contato físico, como pela
contaminação através dos alimentos manuseados por pessoas
contaminadas, por isso, preparamos 6 dicas que podem diminuir
esse risco:

Lavar frutas, verduras e legumes em água
corrente e retirar a sujeira visível, colocar em um
recipiente com água e hipoclorito de sódio (água
sanitária, na proporção de 1 colher de sopa
de hipoclorito para cada litro de água), deixar
de molho por 10 minutos, enxaguar em água
corrente, secar e guardar;

DICA 1

1
2



DICAS 

Alimentos embalados devem ser lavados com
água e sabão (latas, vidros) ou apenas
higienizados com álcool 70% (caixas, sacos);

DICA 2

2
 Após higienizar os alimentos e guardar,
higienize a superfície onde manipulou os
alimentos, as portas de geladeiras,
armários e gavetas;

DICA 3

2

3



DICAS 

Refeições prontas devem ser retiradas da
embalagem externa (sacolas, caixas) e ter sua
embalagem interna higienizada com
álcool 70% antes de servir;

DICA 4

2
 As bolsas, caixas e caixas térmicas utilizadas
para o transporte também devem ser lavadas
com água e sabão ou higienizadas com
álcool 70%;

DICA 5

4

5



DICAS 

Caixas e sacolas descartáveis devem ser
descartadas assim que desocupadas, mas se
mesmo nesse momento for possível
preservar o meio ambiente é preciso
acondicioná-las em um lugar seguro e
fechado pelo período recomendado antes de
reutilizá-las.

DICA 6

“A sobrevida do coronavírus

em plástico é de 72 horas e em

papelão é de 24 horas. Inox e

vidro também devem ser

cuidados. Em tecidos o

período é ainda maior,

chegando a 96 horas”

2

6

 
Ah, e não esqueça de fazer uma lista

de compras para ficar o menor tempo
possível no local!



A EQUIPE

 

ANA PAULA DOS SANTOS MATTEI

 

 

ANA LIGIA POMBO

 

THAMIRES LUFT BELING

 

EDUARDO SANTOS SILVA
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