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Quantos dias o vírus pode
ficar presente no
dinheiro? E em alimentos
no supermercado?

De acordo com a Organização Mundial da Saúde
(OMS), não há evidência para confirmar ou
descartar a possibilidade de contaminação a
partir do contato com dinheiro ou com alimento.
No entanto, gotículas dispersadas por pessoas
infectadas com a COVID-19 podem contaminar e
permanecer nas superfícies por horas ou até
mesmo dias, dependendo do material.

Atenção!

https://www.who.int/


O vírus não dura muito tempo no dinheiro. Na
pior das hipóteses, se pegou muitas notas,
guarde-as em um envelope, deixe em casa e
abra no dia seguinte, mas sempre lavando a
mão depois da manipulação das notas.

• Em superfícies porosas, como as cédulas de
dinheiro, o vírus desaparece muito rápido, em
cerca de 24 horas, por isso, colocá-las em
quarentena já ajuda.

• Com relação às moedas, o tempo de
sobrevida é um pouco maior, entre 24h e 48h.
Mas, depois de 24 horas já vai caindo bem a
concentração do vírus.

Atenção!



De acordo com a New England Journal Of Medicine, 
CDC e University of California, LA, Princeton, este é o 
tempo de duração do vírus em cada superfície:
Aço inoxidável > 72 horas (3 dias)
Plástico > 72 horas (3 dias)
Papelão > 24 horas (1 dia)
Cobre > 4 Horas
Aerossalizada (material líquido ou solução aplicados, 
dispersos ou transformados sob a forma de aerossol) 
/ Poeiras > 40 min a 2h 30min.

A OMS ressalta a importância de higienizar as mãos
após tocar superfícies e objetos, o que também inclui
moedas e cédulas de papel. A entidade não cita a
necessidade de desinfetá-las. Infectologista
recomendam que – sendo possível- é melhor evitar
manipular dinheiro e dar preferência a cartões, nesse
momento. Porém, se você usa muito dinheiro em
espécie ou trabalha manuseando e dando troco em
algum comércio essencial, vale reforçar que o mais
importante é evitar tocar os olhos, a boca e o nariz
após pegar no dinheiro.

Atenção!



No mercado o problema ocorre na contaminação
pessoa-alimento-pessoa. Assim, um indivíduo que
estiver eliminando o vírus pode contaminar
superfícies e embalagens com tosses, espirros e
perdigotos. Quando os alimentos entram em contato
com essas superfícies contaminadas, ou quando uma
pessoa infectada contamina os alimentos, pode haver
o carreamento e a transmissão do novo Coronavírus
para outra pessoa.

Portanto, fica claro que o novo coronavírus pode
resistir por dias em embalagens plásticas (3 dias) e
por até 24 horas em embalagens de papel cartão. Para
driblar esse problema, podemos explorar a fragilidade
do vírus frente a água com sabão, álcool 70% e água
sanitária.

Os supermercados podem ser o "cenário ideal" 
para a propagação do vírus.   Cuidado!

Atenção!



Não há evidências de que a covid-19 seja transmitida
por meio de alimentos, e o cozimento completo
eliminará o vírus. No entanto a embalagem dos
alimentos é manipulada por outras pessoas, o que se
torna uma das principais preocupações.

O fato é que 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. Assim
sendo, uma das estratégias mais importantes para
evitar a exposição é redobrar os cuidados com a
higiene. Os cuidados básicos na manipulação de
alimentos previnem, aliás, uma série de outras
doenças

Atenção!



Para hortaliças, frutas, verduras e legumes, a higiene
pode ser feita com água corrente e sabão com
posterior imersão em uma solução com água sanitária
na proporção de uma colher de sopa para um litro de
água durante 15 minutos. Após esse tempo, lavar
novamente em água corrente e deixar secar
naturalmente.

Em casa, após às compras, pulverizar álcool 70% nas
embalagens, sacolas e caixas de supermercado. O
produto deve agir por 2 minutos e depois as
embalagens devem ser descartadas quando possível.

Atenção!
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