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A Nutrição é fundamental para a prevenção de diversas doenças e para 

promoção da saúde, e diante da pandemia de Covid-19 que está afetando todos os 

aspectos da nossa vida, ressalta-se ainda mais a importância de uma alimentação 

saudável para manter o bom funcionamento do nosso organismo.  

 

O estado nutricional de pessoas diagnosticadas com COVID-19 e que não 

necessitou de internação, pode ser afetado. Já, pessoas que necessitaram de 

hospitalização e receberam alta a atenção com a alimentação precisa ser redobrada. 

 

A Alimentação saudável é especialmente importante para manter o sistema 

imunológico em ótimas condições. Nosso sistema imune é o principal responsável 

por nos proteger e evitar, ou dificultar, a invasão de substâncias nocivas e também 

combater e eliminar os agressores. 

 

Por isso devemos consumir alimentos ricos em NUTRIENTES e em 

quantidade adequada para um bom estado nutricional. Esses nutrientes são os 

responsáveis por formar, renovar e manter funcionando todas as nossas células, 

tecidos e órgãos. 

 

 

E quais nutrientes são esses 

 

MACRONUTRIENTES: Carboidratos, proteínas e gorduras que são bases 

para a formação de todas as nossas células. 

 

MICRONUTRIENTES: Vitaminas e minerais que são fundamentais para 

formação e ação das enzimas que regulam todo o metabolismo. 

 

COMPOSTOS BIOATIVOS: São substâncias antioxidantes que tem como 

ação principal neutralizar os radicais livres minimizando sua ação nociva. 
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Todos esses nutrientes são ingeridos através dos alimentos! 

 

 

Por isso é importante que sua alimentação seja variada e equilibrada, para 

que contenha todos esses nutrientes essenciais para o bom funcionamento do 

organismo.  

 

 

 

 

 

 

Cada pessoa tem necessidades específicas de ingestão de calorias, 

vitaminas e minerais, que variam dependendo do sexo, da idade, presença de 

doenças, nível de atividade física dentre outros fatores. Portanto, siga as orientações 

nutricionais elaboradas para você.  

 

Mas de uma maneira geral, para uma alimentação equilibrada, você pode se 

orientar pela dica a seguir:  

 

 

 

 Faça as refeições em horários regulares. Isso é fundamental para garantir a 

ingestão adequada dos nutrientes; 

 Faça 3 refeições principais no dia (café da manhã, almoço e jantar); 

 Faça pequenos lanches nos intervalos das principais refeições; 

 Para montar seu prato escolha os alimentos de cada grupo, conforme a ilustração 

abaixo:  

 

ENTÃO COMO DEVE SER A ALIMENTAÇÃO PARA MELHORAR 

NOSSO SISTEMA IMUNE E AUMENTAR AS CHANCES DE RECUPERAÇÃO 

DA COVID-19? 
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Exemplo de como montar um prato saudável: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

São alimentos fontes de vitaminas, 

minerais e compostos bioativos. Aqui 

incluem todos os legumes, verduras e 

podem ser crus ou cozidos. 

Ex: Alface, couve, agrião, almeirão, 

rúcula, cenoura, beterraba, chuchu, 

couve-flor, abobrinha, brócolis, berinjela, 

tomate, etc. 

Proteína animal: Carnes 

em geral, frango, peixe ou 

ovo. 

Proteína vegetal: Feijão, 

grão de bico, lentilha, ervilha. 

São alimentos fonte de carboidratos: Arroz 

branco, arroz integral, batata inglesa, 

batata doce, mandioquinha, mandioca, 

inhame, macarrão, etc. 
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Atenção 

 

 

 

 

 

 

 

É importante também dar atenção especial àqueles nutrientes que atuam na 

manutenção e/ou fortalecimento da imunidade. 

 

LEMBRANDO: Não existe alimento milagroso. O que contribui para o sistema 

imunológico é um padrão alimentar saudável.  

 

 

Nutrientes para imunidade: 

 

ZINCO: Função antioxidante e melhora a função imunológica. É encontrado em 

frutos do mar, peixes, fígado e carne vermelha, aves, cereais integrais, feijões, 

nozes, castanhas e amêndoas. 

 

MAGNÉSIO: Essencial para várias funções enzimáticas. É encontrado em  

leguminosas, sementes de abóbora e girassol, gergelim, nozes, grãos de cereais, 

vegetais de folhas verdes escuras como couve, espinafre, abacate, banana, aveia. 

 

 

Pacientes em recuperação da COVID-19 precisam aumentar o 

consumo de ENERGIA E PROTEÍNAS. Porém, todos os grupos de 

alimentos são importantes e devem fazer parte da sua alimentação! 
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SELÊNIO: Tem capacidade antioxidante e aumenta resistência do sistema 

imunológico. Sua principal fonte é a castanha do Pará, mas também pode ser 

encontrado no gérmen de trigo, farelo, brócolis, couve, alho, atum, miúdos. 

 

FERRO: Essencial para o funcionamento normal do sistema imunológico. Sua 

deficiência pode alterar o paladar, promover cansaço, fraqueza e irritabilidade. É 

encontrado em carnes, grãos (feijão, lentilha, ervilha), vegetais verdes escuros como 

couve e brócolis. 

 

VITAMINA A: Importante para desenvolvimento e manutenção de epitélios e 

mucosas, em processos imunológicos e tem função antioxidante. Encontrada em 

alimentos de origem animal, principalmente no fígado, carne vermelha, peixes, leite 

integral e derivados, gema de ovos. Frutas e vegetais bem coloridos como os de 

folhas verdes-escuros, e amarelo-alaranjados. 

 

VITAMINA D: Atua nas células do sistema imunológico, reduz infecções 

respiratórias. Fontes alimentares: peixes gordos, fígado e gema de ovo. 

  

VITAMINA E: Ação antioxidante, melhora a circulação, melhora a imunidade. É 

encontrada em óleos vegetais, sementes, castanha do Brasil, nozes, azeite de oliva 

e cereais integrais. 

 

VITAMINA C: Reduz risco de infecção, tem função antiinflamatória e antioxidante, 

melhora a imunidade. Está presente em frutas como laranja, limão, acerola 

morango, goiaba, manga e vegetais crus. 
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Cuidado com o consumo exagerado de alimentos 

industrializados! 

 

 

 

 

 

 

Esses alimentos industrializados (processados e ultraprocessados) são ricos 

em gorduras saturadas e hidrogenadas, ricos em calorias, açúcares, tem grandes 

quantidades de sal, são pobres em fibras e contém conservantes, corantes, e outras 

substâncias que podem atrapalhar a absorção de nutrientes e comprometer a saúde.  

 

Hidratação  

 

A água é essencial para a manutenção da vida, e uma das principais aliadas 

nas infecções virais. Manter-se hidratado é importante para reposição de fluidos 

perdidos com o aumento da temperatura corporal, para redução de secreções 

respiratórias e do risco de pneumonia.  

 

 

 

. 

SINAIS DE QUE A HIDRATAÇÃO NÃO ESTÁ ADEQUADA: sede, boca 

seca, febre, urina de cor escura, diminuição da quantidade de urina, 

cansaço, aumento da frequência cardíaca e confusão mental. 
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Recomendações: 

 

 Beber de 35 a 40 ml de água / kg de peso;  

 Preferir goles pequenos e frequentes; 

 Deixar sempre uma garrafinha ou copo com água por perto; 

 Colocar lembretes no celular ou use aplicativos para lembrar de beber água; 

 Variar os tipos de líquidos para evitar alteração do apetite e do paladar; 

 Líquidos indicados para consumo incluem: água, água de coco ou chás. 

Lembrando que bebidas açucaradas como refrigerantes e sucos não devem 

substituir a água.  

 

ATENÇÃO! A quantidade de água necessária é uma orientação individual, pois 

depende de fatores como idade, peso, nível de atividade, presenças de doenças. Se 

você tiver algum comprometimento renal, fique atento! Consulte o profissional de 

saúde! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Falta de apetite e perda de peso  

 

 Mesmo que não sinta fome, não deixe se alimentar; 

 Prepare pratos atrativos, coloridos e elaborados com 

alimentos que favoreçam a aceitação; 

 

Na presença ou após a infecção pelo Coronavírus, pode ocorrer 

indisposição geral, diminuição do paladar, diminuição do apetite, perda 

do olfato, perda de peso, diarreia, lesões na boca, dificuldade para 

engolir. 

 

O que fazer nessas situações? 
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 Faça as preparações preferidas;  

 Coma porções menores e mais vezes ao dia;  

 Tente fazer no mínimo 4 refeições diárias (café da manhã, almoço, lanche da 

tarde e jantar); 

 Evite consumir preparações muito simples, pobres em nutrientes como gelatinas, 

chás, sopas e caldos ralos, pois isso pode aumentar a chance de perder ainda 

mais peso;  

 Aumente o valor calórico e/ou protéicos das refeições, incluindo ovos, iogurte 

natural, abacate, azeite de oliva, creme de leite;  

 Preparações como vitaminas ou sopas cremosas podem ser uma boa alternativa; 

 Se necessário altere a consistência da dieta;  

 Mantenha uma boa hidratação, mas evite a ingestão de líquidos com as refeições, 

isso pode atrapalhar o consumo da quantidade adequada de alimentos; 

 Evite beliscar entre as refeições;  

 Não substitua o almoço e o jantar por lanches; 

 Podem ser indicados suplementos alimentares. Converse com seu médico e/ou 

nutricionista. 

 

Redução do paladar 

 

 Mesmo se não estiver sentindo o gosto da comida, não deixe 

de se alimentar; 

 Se sentir gosto amargo ou metálico, lavar a boca antes das 

refeições e substituir os utensílios de metais por utensílios de plásticos podem 

ajudar; 

 Aromatize a água colocando fatias ou gotinhas de limão, folhas de hortelã ou 

pedaços de frutas; 

 Use temperos naturais pode ajudar a realçar o sabor dos alimentos. Utilize alho, 

cebola, cebolinha, orégano, manjericão, gengibre, alecrim, açafrão entre outros, 

ao temperar os alimentos;  

 Aumente o fracionamento das refeições, coma porções menores e mais vezes ao 

dia. 
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Dificuldade para engolir (Disfagia) 

 

 Modifique a consistência dos alimentos, conforme o grau de disfagia e de acordo 

com as orientações do fonoaudiólogo;  

 Aumente o fracionamento da dieta, oferecendo de 6 a 8 

refeições ao dia;  

 Aumente o valor calórico e/ou protéicos das refeições; 

 Evite alimentos duros e secos; 

 Consuma alimentos macios, cozidos, fáceis de engolir. Dê preferência a alimentos 

umedecidos, purês, frutas macias e sem casca, carne moída ou desfiada, sopas e 

cremes entre outros; 

 O uso de espessantes para líquidos pode ser indicado. Converse o profissional de 

saúde. 

 

Diarreia  

 

 Aumente o consumo de líquidos;  

 Consumir chás, além de ajudar na hidratação, pode melhorar a 

diarreia. Chá de erva doce, camomila, hortelã;  

 Sucos obstipantes (que prendem o intestino) como de maçã, 

goiaba, limonada e outros líquidos, como água de coco, água 

aromatizada com ervas ou frutas também contribuem para a 

reposição hídrica; 

 Aumente o fracionamento da dieta, oferecendo de 6 a 8 refeições ao dia; 

 

PREFIRA: 

 Alimentos leves como sopas, caldos e canjas, preparados com pouco óleo; 

 Legumes, raízes e tubérculos bem cozidos ou na forma de purê;  

 Frutas: maçã sem casca, caju, goiaba, melão, banana, pêra sem casca, limão, 

melão, pêssego, melancia; 

 Carnes magras assadas, grelhadas ou cozidas, frango sem pele e filé de 

peixes cozidos ou assados; 
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EVITE: 

 Frituras, alimentos gordurosos e condimentos tipo catchup, mostarda e pimenta;  

 Café e refrigerantes; 

 Leite e derivados (ex. Leite de vaca, creme de leite, requeijão, queijos, coalhada);  

 Frutas laxativas como laranja, mamão, ameixa, abacate, abacaxi; 

 Vegetais folhosos e crus; 

 Alimentos fermentativos como cebola, pimentão, repolho, batata-doce, grão de 

bico, couve-flor, brócolis; 

 Evite o consumo de açúcares e doces. 

 

Mucosite e lesões orais (Feridas) 

 

 Manter a hidratação e a higiene oral; 

 Consumir alimentos macios; 

 Se necessário modificar a consistência da dieta para 

pastosa ou semilíquida; 

 Diminuir o sal e condimentos conforme o grau das 

lesões; 

 Evitar frutas cítricas, alimentos duros e picantes, bebidas gaseificadas;  

 Consumir os alimentos em temperatura ambiente ou fria;  

 Fazer bochechos com chá de camomila pode ajudar. 

 

 

 

“Uma boa alimentação te proporciona bem 

estar e saúde. Faça as melhores escolhas”! 


