LITERACIA
MITOS SOBRE A TRANSMISSÃO DO COVID-19
Devido à crescente circulação de conteúdos sem validade científica sobre o COVID-19, e
que se encontram disponíveis em várias plataformas de informação, reunimos uma breve
descrição

como

resposta

a

questões

frequentemente

colocadas

sobre

as

formas

de

transmissão deste vírus:
“As picadas de insetos podem transmitir o novo Coronavírus para humanos?”
“O Coronavírus pode ser transmitido através de animais domésticos?”
“A transmissão do Coronavírus pode ser feita por produtos alimentares?”

Porquê :
não existe
evidência científica que afirme que o novo coronavírus seja transmitido pelas
picadas de insetos, principalmente por mosquitos. Sabe-se que este vírus afeta o sistema
Segundo a informação disponibilizada pela Organização Mundial de Saúde,

respiratório e é transmitido principalmente por gotículas salivares e de secreção nasal,
quando a pessoa infetada espirra ou tosse.
De acordo com a Direção Geral de Saúde e com a European Centre for Disease Prevention

não existem informações com base científica que permitam afirmar que
os animais de estimação, nomeadamente cães e gatos, possam ser infetados e,
consequentemente, transmitir este novo coronavírus a humanos.
and Control,

Ainda em conformidade com as entidades anteriormente mencionadas, e de acordo com a

Autoridade Europeia de Segurança Alimentar, não existe
evidência científica que confirme que o COVID-19 possa ser transmitido através de
alimentos, à semelhança das experiências dos surtos anteriormente observados, que se
informação recolhida na

relacionam com este vírus, nomeadamente o SARS-CoV e o MERS-CoV. No entanto, a
Autoridade
Recurso)

de

onde

Segurança

Alimentar

disponibilizou

e

Económica

recomendações

publicou

relativamente

à

um

comunicado

preparação,

(link

em

confeção

e

consumo de alimentos, sendo estas:

Lavagem prolongada e frequente das mãos e secagem cuidadosa, evitando
assim a contaminação cruzada;
Correta desinfeção das bancadas de trabalho e das mesas;
Evitar a contaminação cruzada entre a comida crua e a já confecionada;
Evitar a partilha de alimentos e objetos durante a preparação, confeção e o
consumo.

É

importante

reforçar

que

nem

todas

as

informações

que

circulam

estão

validadas

cientificamente. Em caso de dúvida, siga sempre as diretrizes da Direção-Geral da Saúde e da
Organização Mundial de Saúde.

Ao seguir estas normas está a proteger-se a si e a todos!
Recursos:

“Pode o Novo Tipo de Coronavírus ser Transmissível Através da Comida?” Autoridade de
Segurança Alimentar e Económica
“Q&A on COVID-19” European Centre for Disease Prevention and Control

