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Alimentando-se bem durante e depois da Covid-19
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Frutas e Vegetais
Coma pelo menos 5
porções de frutas e

vegetais por dia

Leite e derivados
Prefira opções com

pouca gordura e
açúcar

Batata, pães, arroz,
massa e outros

Prefira as opções
integrais ou ricas em
fibras e com pouca
adição de gorduras,

sal e açúcar

Manteiga e óleos
Prefira os óleos insaturados,

como o azeite.
Chocolates e guloseimas

Coma em pequenas
quantidades e poucas

vezes.

Se alimentar bem pode ser difícil durante a Covid-19, assim como sua rotina pode ser interrompida e
você pode ter dificuldade em comprar alimentos que você come normalmente. Este folheto fornece
dicas importantes para auxiliar a alimentação durante e depois da Covid-19. Se você não tem se
sentido bem recentemente, está com pouco apetite ou perdeu peso sem intenção, o folheto amarelo
“Melhorando sua nutrição durante e depois da Covid-19” pode ser útil. Considere procurar um
profissional de saúde se tiver dificuldades.

Covid-19 (doença do coronavírus-2019) é uma
doença infecciosa que pode causar sintomas de febre,
tosse, fraqueza, dor, dificuldade em respirar, assim
como mudanças no paladar e olfato. Comer bem e
manter peso saudável são importantes para manter
sua força e aptidão para garantir que seu corpo tenha
nutrientes suficientes (energia, proteína, vitaminas e
minerais) para ajudar a protegê-lo contra infecção e
recuperar da doença.
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Alimentando-se
bem durante e

depois da Covid-19

Feijão, grãos (lentilha,
ervilha, grão de bico, etc.),

peixes, ovos e carnes
Coma mais feijões e grãos,

com pelo menos 1 porção de
peixe na semana. Coma

menos carnes vermelhas e
processadas.
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É importante pensar sobre seu peso. Estar acima ou abaixo do peso não é bom para sua saúde e
pode impactar em risco de ficar doente ao pegar Covid-19 e a sua recuperação.

Use seu peso e altura para calcular seu Índice de Massa Corporal (IMC): divida seu peso (quilos)
pela altura (metros) ao quadrado. IMC = peso ÷ (altura x altura). 

IMC entre 18,6 a 24,9 significa que seu peso está normal para a sua altura. Se o seu IMC estiver
acima de 25 e você estiver pensando em perder peso, fazer isso durante ou logo após ficar doente
pode não ser o melhor momento. Ao invés disso, espere até você estar totalmente recuperado. 

Discuta com um profissional de saúde quando será o melhor momento para você perder peso.

Dicas para monitorar o seu peso

Frutas e vegetais: São fontes de fibras, vitaminas e minerais essenciais para
melhorar o sistema imune.

Tente incluir frutas e vegetais no seu dia a dia, sendo 5 porções de frutas por dia,
com pelo menos 2 porções de frutas cítricas. Esses alimentos são fontes de
vitaminas e minerais, mas não são fontes de vitamina D.
Você pode comprar frutas e vegetais congelados, in natura, enlatados (milho,
ervilha, seleta de legumes, palmito);
Passe algum tempo ao ar livre, diariamente, exponha diretamente a pele à luz
solar em locais não expostos normalmente (como barriga, pernas e costas), de 5
a 10 minutos (no máximo), para auxiliar a manter a vitamina D. Pode ser no
quintal, laje, varanda do apartamento, ou fora de casa seguindo as normas de
isolamento necessárias.
Se você não estiver conseguindo ingerir frutas ou se expor ao sol, converse com
um profissional de saúde para orientação.

Alimentos ricos em proteínas: Para músculos fortes e saudáveis e para o seu
sistema imunológico.

Tente comer alimentos proteicos de duas a três vezes por dia, nas refeições
principais (café da manhã, almoço e jantar) ou em lanches intermediários
(lanche da manhã, lanche da tarde e ceia). Se você tem mais de 65 anos ou tem
alguma condição médica pré-existente, tente comer uma porção de alimentos
ricos em proteína por refeição;
Alimentos que fornecem proteínas: feijão, ervilha, lentilha, grão de bico, carne
vermelha, frango, peixe, ovos, leite e derivados, oleaginosas (amendoim,
amêndoas), tofú;
É importante comer pelo menos 1 porção de peixe na semana (tilápia, pescada,
atum, merluza, cação, sardinha, salmão etc.).

Alimentos ricos em carboidratos: Fontes de energia.
Tente incluir alimentos ricos em carboidrato em cada refeição;
Alimentos ricos em carboidratos (amido) incluem o arroz, tubérculos e raízes
(batatas, batata doce, mandioca, inhame), pães, massas e cereais;
Se puder, escolha opções integrais para obter fibra extra.

Uma dieta balanceada inclui: 

 

Dicas para uma dieta balanceada



Laticínios: Ricos em cálcio e outros minerais para ossos e dentes fortes.
Tente incluir uma porção de leite e derivados na sua dieta três vezes ao dia;
Laticínios incluem leite, iogurte, queijos, requeijão (versões com baixas calorias
ainda são boas fontes de cálcio e são mais adequadas caso você esteja
cuidando do peso);
Esses nutrientes também podem ser encontrados quantidades pouco
biodisponíveis nos vegetais folhosos verdes (agrião, acelga, couve, rúcula,
espinafre, escarola), feijão, grão de bico, nozes, sementes, frutas e peixes
enlatados.

Alimentos com alto percentual de energia: Tenha mais cautela com esses alimentos
se estiver acima do peso ou se quiser manter o peso. 

Esses alimentos tendem a ter mais calorias e não fornecem muitos dos nutrientes
importantes para o seu corpo. Exemplos desses alimentos são aqueles ricos em
gordura (como salgadinhos, alimentos fritos), em açúcar (refrigerantes, doces) e
em gorduras e açúcares (chocolate, pudim/flan pronto, bolachas, macarrão
instantâneo);
Se você tem diabetes, evite alimentos ricos em açúcar. Controlar a glicose
sanguínea é importante para manter a sua saúde a longo prazo e também ajuda
a evitar infecções. 

Líquidos: 
Ingerir bebidas ao longo do dia ajuda a manter a hidratação;
Cheque a cor da sua urina. Se sua urina estiver com cor escura, significa que você
está ingerindo pouca água e está desidratado.
O ideal é beber no mínimo 10 copos de líquidos por dia (200ml), incluindo água,
leite, sucos naturais, chás e café.
Suco de frutas, são ricos em açúcar e devem ser limitados por copo (200 mL) por
dia;

 

Compre alimentos mais duráveis: alimentos secos, congelados (ou in
natura e faça o congelamento em porções em casa), leite longa vida,
macarrão, pão de forma, legumes congelados, alimentos embalados a
vácuo.

Distanciamento social, isolamento e indisposição podem ser um problema
para ir ao supermercado comprar os alimentos que precisa:

Essas dicas podem ser uma alternativa para você ir ao supermercado com
menos frequência

Dicas para se obter os alimentos necessários

Muitos supermercados aderiram à entrega a domicílio, o que facilita para
que você não precise sair de casa;
Use serviços de entrega de refeições a domicílio, que ofereçam refeições
pré-preparadas (ex. marmitex, pratos feitos), dando preferência para
restaurantes com refeições frescas e saudáveis.
Se você está em isolamento social, peça para familiares, amigos ou seu
cuidador para ajudar com as compras e o preparo das refeições; peça ajuda
para aprender a mexer com a tecnologia, ela é sua aliada nesse momento
difícil. Combine de comer com um amigo ou membro da família por meio de
videochamadas.



Diabetes
Se você é diabético, você tem maiores chances de ficar mal pela COVID-19, podendo
afetar o controle de açúcar no sangue. Para mais informações sobre diabetes, você
pode acessar o site e consultar seu nutricionista ou médico:
https://www.diabetes.org.br/publico/

Exercício Físico

• Praticar exercício físico pode diminuir o risco de ter uma doença grave, além
de manter seus músculos fortes e mantê-lo ágil;
• Também mantém sua autoestima, melhora humor, qualidade de sono, nível
de energia, além de reduzir o risco de estresse e depressão.
• Adultos devem tentar se manter ativos diariamente e ter pelo menos 150
minutos (2h30) de atividades físicas durante a semana. Escolha exercícios que
você goste.
• Se exercitar durante o distanciamento social pode parecer um desafio,
considere caminhadas no jardim ou em parques, dançar em casa com a
família ou fazer aulas virtuais de exercício.

Dicas para mudança de paladar e olfato

Mudanças de paladar e olfato são sintomas comuns da Covid-19 e podem
permanecer mesmo após se recuperar da doença aguda. Esses sintomas
podem tornar a ingestão de alimentos e bebidas menos agradáveis.

• Experimente adicionar temperos naturais para dar mais sabor à sua comida,
como por exemplo: orégano, manjericão, páprica, louro, salsinha, cebolinha,
alecrim, coentro, pimentas, limão, alho, cebola, entre outros.
• Se você está tendo problemas com o gosto forte de comidas quentes, tente
comer comidas frias ou geladas. 
• Se um certo alimento ficar sem gosto, tente experimentá-lo novamente, pois
a sensação do sabor pode continuar a mudar.

Se identificar alguém em situação de vulnerabilidade entre em contato com os Centros de
Referência de Assistência Social, para que possam disponibilizar ajuda como cesta básica.

https://www.diabetes.org.br/publico/

