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Apresentação
O LABORATÓRIO
O Laboratório de Controle
Microbiológico de Produtos de Origem
Animal (LCMPOA) do Departamento de
Tecnologia dos Alimentos, da
Faculdade de Veterinária da UFF, é o
espaço destinado à realização de
aulas práticas que atendam à
disciplina de Controle Microbiológico
de POA, assim como ao
desenvolvimento de pesquisas,
dissertação de mestrado, tese de
doutorado, projetos de iniciação
científica, de extensão e estágios.

Um dos projetos de extensão
desenvolvidos pela equipe, no ano de
2018, foi o “Lave as Mãos, Proteja a
Saúde” como parte do programa
“Ações de Extensão em Medicina
Veterinária”. O principal objetivo foi
demonstrar à população a
importância e a contribuição do
Médico Veterinário para Saúde
Pública, ensinando a correta
higienização das mãos como fator
essencial para se mitigar
enfermidades.

No atual cenário de pandemia, tal
prática recebeu destaque como um
dos principais métodos para
prevenção da Covid-19. A elaboração
da presente cartilha teve como
objetivo ratificar a importância da
correta higienização das mãos, assim
como elucidar práticas higiênicas
adotadas em ambiente domiciliar e
que possam contribuir com o
entendimento da comunidade para
prevenção da disseminação do Sarscov-2 e de agentes etiológicos de
doenças de origem alimentar.

REFORCE AS BOAS PRÁTICAS E PROTEJA A SAÚDE!!!

Introdução

O fortalecimento das

boas práticas

de higiene pode contribuir para a

redução da transmissão direta do
novo coronavírus e de outras
doenças, inclusive as de origem

alimentar . São exemplos de
microrganismos transmitidos por
alimentos: Salmonella sp.,
Staphylococcus spp., Escherichia coli,
dentre outros, que podem causar

gastroenterites

ou enfermidades

Todos os procedimentos
relacionados às boas
práticas são relevantes

garantia do
alimento seguro , da
para a

segurança alimentar e
para evitar a

transmissão

do novo

coronavírus de pessoa a
pessoa.

mais graves.

A SEGUIR, ESTÃO ELENCADOS ALGUNS PONTOS E
CUIDADOS QUE MERECEM ATENÇÃO NO DIA A DIA
PARA PROMOÇÃO DA SAÚDE.

Conhecendo a COVID-19

Covid-19 é a

doença

causada pelo

coronavírus

SARS-Cov-2, vírus

envelopado RNA, que necessita de célula hospedeira para replicar o
genoma e constituir novos vírus. De acordo com diversas autoridades
nacionais e internacionais, como a Organização Mundial da Saúde
(OMS), Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) e U.S. Food

não há evidências de que o novo
coronavírus possa ser transmitido por alimentos, uma vez que tem
and Drug Administration (FDA)

demonstrado comportamento semelhante aos demais vírus da mesma
família. O vírus SARS-CoV-2, responsável pela COVID-19, causa síndrome

respiratória

inflamatória multissistêmica , é
transmitido por secreções como saliva e secreções ou gotículas
respiratórias que são expelidas quando uma pessoa tosse, espirra ou
fala . Foi relatado em pesquisas a capacidade do vírus se manter ativo
em diferentes superfícies , sendo influenciado pela temperatura e
umidade do local. Entretanto, também é de conhecimento a
possibilidade de eliminar o vírus por meio de procedimentos de
limpeza e sanitização realizados corretamente.
aguda e síndrome

A HIGIENE CONSTANTE É ESSENCIAL PARA QUEBRAR
A CÁPSULA DE GORDURA PROTETORA DO
CORONAVÍRUS E ASSIM DESTRUIR O
MICRORGANISMO.

Lave as mãos,
PROTEJA A SAÚDE
A lavagem

frequente

e

correta

das mãos é uma

das estratégias mais efetivas para reduzir o risco
de

transmissão

coronavírus e por

contaminação por
outros microrganismos

e de

transmitidos por via oral ou por alimentos.
Lembre-se que as mãos devem ser lavadas com
frequência e,

Após tossir,
espirrar ou
assoar o nariz

principalmente

Antes e após

Após coçar os olhos

usar o sanitário

e ao chegar em
domicílio

Antes e após preparar

Antes de manusear

Após manusear

alimentos crus, como

alimentos cozidos ou

celular, chaves, lixo,

carnes, vegetais ou

prontos para o

dinheiro e etc

frutas.

consumo.

Lave as mãos,
PROTEJA A SAÚDE
Higienize as mãos com

água e sabão

por pelo menos

20 segundos . Não se esqueça de esfregar bem todas
as áreas das mãos, incluindo as pontas e as regiões
entre os dedos , além dos punhos.

REFORCE AS BOAS PRÁTICAS E PROTEJA A SAÚDE!!!

Limpando a casa

Aperfeiçoe a rotina e
frequência de limpeza das
superfícies e utensílios
em domicílio.

Na higienização, a limpeza
corresponde à remoção das
sujidades e podem ser utilizados:
detergentes, limpadores multiuso
que são desengordurantes e o

Fique atento à escolha e ao uso

próprio álcool em baixas

correto dos saneantes, leia as

concentrações (abaixo de 54°).

orientações no rótulo. Somente

Por sua vez, na desinfecção das

misture um produto saneante

superfícies, para destruição de

com outro produto qualquer se

microrganismos, podem ser

esta indicação constar no

utilizados: solução de hipoclorito

rótulo, pois a mistura indevida

a 1%, ou seja, água sanitária na

pode causar reações explosivas

diluição recomendada no rótulo,

ou vapores tóxicos. Não adquira

álcool 70% líquido ou gel, os

produto clandestino, observe

desinfetantes e limpadores

sempre se é regularizado pelo

multiuso com cloro (seguir a

órgão responsável pela

orientação do rótulo), ácido

garantia de qualidade

peracético, quaternários de

(ANVISA).

amônio e fenólicos.

Atenção
As superfícies e utensílios que entram em contato
com os alimentos devem estar limpos e secos,
sem resíduos de alimentos.

Respeite sempre a diluição e o tempo de
contato informados nos rótulos dos produtos
saneantes para que a higienização seja eficiente!!!

Toda solução de hipoclorito de sódio (água sanitária)
preparada deve ser utilizada imediatamente pois
pode ser inativada pela ação da luz e oxigênio.

Lembre-se de utilizar luvas para proteger
as mãos do ressecamento e irritações na
pele causadas pelo cloro.

Toda solução desinfetante necessita de tempo de
contato (10 a 15 minutos) para inativar os
microrganismos, portanto, a limpeza imediata
com pano ou toalha na superfície após a
aplicação do desinfetante não permitirá tempo
suficiente para a destruição dos vírus ou de outros
microrganismos.

Alimentos seguros
Antes de iniciar o preparo dos alimentos, higienize as
mãos de modo correto. Cuidado especial deve ser
dado aos alimentos que serão

consumidos crus .

Lave esses alimentos
com água

corrente ,

potável

e

mergulhe em

solução de água

apropriada
para alimentos e

sanitária

diluída em água,
realize o enxágue
final.

Importante ter atenção quanto a

higienização

das

superfícies ou utensílios após a manipulação e contato
com carnes cruas ou vegetais não lavados , a fim de evitar
a contaminação cruzada . Não use os mesmos utensílios de
cozinha para cortar os alimentos crus e os cozidos.

Alimentos seguros
Cozinhe bem

os alimentos. Uma característica

desta família de vírus e de muitas bactérias é a

sensibilidade ao calor (temperaturas
cozimento acima de 70°C ).

de

cobrir os alimentos para evitar
moscas e outros insetos pousando. Não compre ou
use produtos com embalagens danificadas,
estufadas ou abertas . Limpe bem as embalagens
antes de abri-las para evitar a contaminação do
alimento com microrganismos do ambiente externo .
Não esqueça de

Atenção
água sanitária se é
adequada para higienizar alimentos e
qual a diluição ideal . Siga as orientações
corretas de armazenamento dos alimentos
Leia no rótulo da

contidas nas embalagens.

Dica!!!
Solução clorada

para higienização

de alimentos (siga as instruções do rótulo do

1 colher de sopa de água
sanitária para cada litro de água potável,
deixar submerso por 15 minutos e depois

fabricante): diluir

enxaguar com água corrente de qualidade.

CUIDADO!!!

As embalagens de

próximas a equipamentos
geradores de calor , pois podem
ocasionar incêndios .

devem ser mantidas
fontes

álcool 70% não
e

Informação
validade
comercial e as orientações contidas nos rótulos ,
armazene-os em local separado e seguro .
Use produtos de limpeza respeitando a

A esponja usada para

louça
de

lavar

pode se tornar um ponto

contaminação

dentro

da cozinha.

Lave

a esponja, faça uma solução de 2

colheres (sopa) de

água sanitária

em

1 litro de água e deixe-a imersa por 15
minutos. Ou então, lave a esponja e
deixe-a submersa em um recipiente com
água fervendo por cinco minutos.
Independente da marca, faça o descarte
após uma semana de uso.

Indo às compras
Ao sair de casa use a

máscara

como

proteção. Lembre-se que a principal

disseminação do coronavírus
é por gotículas salivares e
secreções respiratórias . A máscara

forma de

é de uso exclusivamente individual e
deve ser trocada a cada

duas horas

ou caso fique úmida. Tenha

sempre

uma reserva. Leve um recipiente com

álcool 70%

para desinfecção das mãos

e de determinados objetos.
Ao fazer compras, mantenha pelo
menos 1 metro de distância das
outras pessoas e

evite tocar

nos

olhos, boca e nariz. Higienize as
alças dos carrinhos de compras ou
cestas antes de utilizá-los. Não

consuma os alimentos

durante as

compras. Se estiver de carro,
coloque as compras no

malas

porta-

e faça a desinfecção das

mãos antes de entrar no carro.

Ao chegar a casa, separe uma

“área suja”

próximo à entrada

para retirada dos sapatos

que

devem ser higienizados. Reserve
também um local para as

de compra .

sacolas

Indo às compras
Não encoste em nada sem antes

bem as mãos e os antebraços ,

lavar
com

água e sabão. Se possível faça a
antissepsia das mãos com

álcool a 70% .

Higienize as maçanetas e interruptores
que você possa ter tocado

antes de

lavar as mãos .
Lave novamente as mãos, depois de

manusear

e

armazenar

os produtos

adquiridos. As embalagens rígidas
podem ser higienizadas com água e

papel toalha
e álcool 70% .

sabão, e as flexíveis com

NOTA!

O uso de máscara facial é uma barreira
física que pode auxiliar na redução da
transmissão do novo coronavírus entre as
pessoas. Recomenda-se a troca frequente ou
higienização (conforme o material adotado),
cuidados para evitar tocá-las e, sempre quando
isso ocorrer, execução correta da lavagem
das mãos. As máscaras confeccionadas em tecido,
de algodão ou misto, podem ser reutilizadas, desde
que sejam lavadas diariamente com água e
sabão, seguida da desinfecção em solução
de água sanitária por 20 minutos ou sob
fervura por cinco minutos. Após
secagem, recomenda-se
passar a ferro.

Reflexão

Ainda há muito para se conhecer e
saber acerca do novo coronavírus...
Portanto, cuidem-se!! Respeitem o
próximo!! Adotem uma postura cautelosa
e reforcem as medidas de higiene.

Os

cuidados com higiene pessoal e boas
práticas no preparo de alimentos devem
estar inseridos no dia a dia não somente
em tempos de COVID-19. Lembrem-se
que existem outros microrganismos que
podem ser transmitidos por falhas na
higiene e ocasionar doenças.

Universidade Federal Fluminense–UFF
Faculdade de Veterinária
Setembro/2020
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