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Atuação do Nutricionista no combate à
COVID-19
• O Nutricionista clínico é o profissional da área da saúde,
responsável em diagnosticar o estado nutricional do
paciente e, fornecer uma alimentação adequada à
condição deste.
• Cabe ao Nutricionista clínico, prevenir, tratar
recuperar doenças, através da Terapia Nutricional.
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• Desta forma, o Nutricionista clínico, seja no âmbito
hospitalar ou não, é imprescindível no combate à
COVID-19.

Atuação do Nutricionista no combate à
COVID-19
• O bom funcionamento do sistema imunológico, previne
que o indivíduo seja infectado pelo vírus ou que a
infecção seja melhor controlada. Assim, é essencial
que o Nutricionista oriente ao consumo de alimentos
que fortaleçam o sistema imunológico.
• Aos indivíduos com fatores de risco para à COVID19, a Terapia Nutricional é necessária para o controle
destes fatores e para o bom estado nutricional.
• Aos indivíduos acometidos pela COVID-19, a Terapia
Nutricional auxiliará no tratamento e na recuperação
do paciente, sendo esta, determinante à cura.

Terapia Nutricional preventiva
• Para que o sistema imunológico funcione
adequadamente é necessário se alimentar de
forma saudável, dormir bem, beber bastante água
e se exercitar!

• Recomenda-se o consumo aumentado de frutas,
legumes, verduras, oleaginosas e leguminosas.
• Estes alimentos são importantes fontes de
vitaminas e minerais - micronutrientes essenciais
para as células do nosso sistema imunológico.

Terapia Nutricional preventiva
Nutrientes que blindam as defesas do corpo:
• Carboidratos: Fornecem energia às células do
sistema imunológico. São encontrados de forma
mais saudável em frutas, leite e derivados,
batatas, mandioca, mandioquinha, arroz e pães.
• Gorduras insaturadas: Melhoram a ação das
células do sistema imunológico frente aos
agressores. São encontradas em peixes (fonte de
ômega-3), óleos vegetais (fonte de ômega-6) e
oleaginosas (fonte de ômega-9).

Terapia Nutricional preventiva
Nutrientes que blindam as defesas do corpo:
• Proteínas: Os anticorpos são proteínas com
funções de defesa no organismo, formados a
partir de aminoácidos. Deste modo, não existe
sistema imunológico competente ou efetivo, sem
uma ingestão adequada de proteínas.

• O consumo de proteínas é importante para a
manutenção do estado de saúde do organismo, pois
participa de praticamente todo o processo de
construção celular, reparação celular e de defesa.

Terapia Nutricional preventiva
Nutrientes que blindam as defesas do corpo:
• Proteínas específicas:
Arginina: Aumenta a
células
imunes
e
encontrada em queijos,
uva-passa, castanhas,
milho, cacau e aveia.
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Glutamina:
Fornece
energia
diretamente para as células do sistema
imunológico. Está presente em carnes,
peixes, ovos, iogurte, leite, queijo,
feijão, ervilha, repolho, beterraba,
espinafre, couve, salsa.

Terapia Nutricional preventiva
Nutrientes que blindam as defesas do corpo:
• Vitaminas: São nutrientes antioxidantes que
fortalecem o sistema imunológico, por protegerem
as células da ação de radicais livres e, por se
ligarem às células imunes, modulando sua ação
frente à invasores.
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Terapia Nutricional preventiva
Nutrientes que blindam as defesas do corpo:
• Vitamina D e Covid-19
A vitamina D colabora na modulação do
sistema imunológico, pois células imunes, tais
como, linfócitos e macrófagos, expressam
receptores para esta vitamina.
Todavia, os estudos que descreveram uma
função protetora da vitamina D contra
infecções respiratórias virais, evidenciaram
eficácia
somente
nos
pacientes
que
apresentavam deficiência acentuada desse
nutriente.
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Nutrientes que blindam as defesas do corpo:
• Vitamina D e Covid-19
Em indivíduos normais, os depósitos de vitamina D
no organismo são suficientes, mesmo havendo
exposição limitada à luz solar. Portanto, não existe
indicação de suplementação de vitamina D durante
a quarentena da Covid-19.
Quando a suplementação/reposição de vitamina D
é indicada:
- Insuficiência ou deficiência comprovada de
vitamina D (medida por exame laboratorial);
- Doenças que contraindiquem exposição solar
(exemplo: lúpus eritematoso).

Terapia Nutricional preventiva
Nutrientes que blindam as defesas do corpo:
Vale destacar que as vitaminas e minerais têm funções cruciais para
o metabolismo de enzimas e coenzimas. Na falta destas, nosso
organismo não conseguiria realizar as reações metabólicas de forma
adequada (que é o que nos mantém vivos). Esses micronutrientes são
fundamentais para a formação de tecidos que protegem o nosso
corpo, como a pele, membranas da mucosa e o sistema
gastrointestinal. Tudo está ligado ao nosso sistema imune e, por isso,
os micronutrientes são tão importantes.

Terapia Nutricional preventiva
Nutrientes que blindam as defesas do corpo:
• Prebióticos e Probióticos: Já ouviu dizer
que o bom funcionamento do intestino é
fundamental para o sistema imunológico?!
Pois é a mais pura verdade!!! O consumo de
prebióticos e probióticos, combatem à
proliferação
de
bactérias
intestinais
maléficas e estimulam as benéficas. O
equilíbrio destas bactérias no intestino
promove
a
produção
de
compostos
imunomuduladores e anti-inflamatórios. São
encontrados em leites fermentados, fibras
dietéticas e suplementos.

Terapia Nutricional preventiva
Para cada cor, uma função!!!

Terapia Nutricional para a COVID-19

• Pacientes com COVID-19, que apresentam sintomas leves, sem
riscos de complicações e hospitalização, devem ser tratados à
domicílio.
• É fundamental que o paciente com COVID-19, tenha uma
alimentação saudável e apropriada às suas necessidades. Para isto,
separamos algumas recomendações essenciais que irão ajudar a
manter ou recuperar o estado nutricional e a saúde do paciente.

Terapia Nutricional para a COVID-19

• Em casos de infecções virais como a COVID-19, o organismo
aumenta as necessidades de líquidos para manter as reações
metabólicas e o bom funcionamento do sistema imune.
• Assim, é fundamental hidratar-se, ingerindo no mínimo 35
mL/kg de líquidos (água, água de coco, suco de frutas e chás
claros).

Terapia Nutricional para a COVID-19
PARA MANTER-SE HIDRATADO:
• Se ingerir líquidos está difícil, opte por
opções com sabor.
• Beba o que te promova conforto e bemestar!
• Colocar pedaços de frutas, hortelã ou
quaisquer alimentos que ofereça sabor e
aroma à bebida, a torna mais palatável!
Bebidas alcoólicas não devem ser consumidas!
O álcool desidrata o organismo e piora o estado
nutricional em caso de doença.

Terapia Nutricional para a COVID-19
• Em caso de COVID-19 é
necessário
atingir
as
necessidades energéticas
diárias.
• Para isto, faça pequenas
refeições, várias vezes ao
dia!
• Não deixe de consumir diariamente:

- Carboidratos: Arroz,
massas, leite e frutas.

farinhas,
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- Proteínas: Carnes, ovos, leite, soja e grãos.
- Gorduras insaturadas: Peixes, azeite,
castanhas, abacate, linhaça, óleos vegetais.

Terapia Nutricional para a COVID-19

• Evite carboidratos industrializados. Prefira
carboidratos naturais, aqueles que vem da
terra: batata, mandioca, arroz, trigo.
• As carnes devem ser preferencialmente
cozidas, assadas ou grelhadas.
• Evite frituras!!!
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• Aumente o consumo de proteínas.
• Para a defesa imunológica e restauração
NECESSÁRIO aumentar o aporte proteico!!!
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• Aumente o consumo de frutas, legumes e vegetais.
• Estes alimentos são ricos em antioxidantes (combatem as
substâncias nocivas do organismo), vitaminas e minerais.
• Prefira opções cítricas, alaranjadas e verde-escura!
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• É importante que alimentos a serem
consumidos
in
natura,
sejam
higienizados previamente!
• Deixar estes alimentos em imersão
de hipoclorito de sódio ou água
sanitária (1 colher de sopa para 1
litro de água), por 15 minutos.

• Em caso de COVID-19, deve-se
evitar qualquer tipo de contaminação
via alimentação!
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• Tome sol todos os dias.
• Consuma fontes de Vitamina D e cálcio!

Terapia Nutricional para a COVID-19

CUIDE DO SEU INTESTINO
• O bom funcionamento do intestino,
previne diarreias e doenças associadas
ao quadro de infecção viral.
• Para isto, evite excessos de açúcares e
gorduras.
• Consuma fibras, bebidas lácteas
fermentadas e probióticos diariamente.
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• Pacientes com COVID-19 possuem
alterações no olfato e no paladar, que
desestimulam o consumo alimentar.
• No entanto, deve-se insistir em
refeições pequenas e diversificadas,
várias vezes ao dia, afim de evitar a
desnutrição.
• Em casos de baixa ingestão alimentar,
o paciente deve procurar ajuda médica
e nutricional.
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• Pacientes que apresentam fatores de
risco nutricional e sintomas graves do
COVID-19 devem ser tratados em
ambiente hospitalar.

• Não negligenciem a saúde!
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