
TUDO QUE 

VOCÊ PRECISA SABER

NA SUA FASE

DE RECUPERAÇÃO

PÓS COVID-19:

Como a nutrição 
pode ajudar
na recuperação? 



A alimentação
saudável

A alimentação saudável
em horários regulares,
é fundamental para garantir 
a ingestão adequada
de nutrientes essenciais
para uma boa recuperação. 
Estes nutrientes vão ajudar
a fortalecer seu sistema 
imunológico e também
a recuperar seu estado 
nutricional, tão necessário 
para o retorno da força
e disposição. 

Para o sistema imunológico 
funcionar bem, ele depende 
da combinação de vários 
nutrientes (carboidratos, 
proteínas, gorduras, 
vitaminas e minerais) 
presentes naturalmente 
nos alimentos.
Cada paciente tem 
necessidades específicas 
para ingestão de calorias
e demais nutrientes; e isso 
depende também da idade, 
presença de outras 
doenças, exames 
laboratoriais, atividade 
física, etc.

Pacientes em recuperação da COVID-19
ou no Pós COVID-19 precisam aumentar o consumo
de energia e proteínas. No entanto, todos os grupos

de alimentos são importantes e devem fazer
parte da alimentação! 
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De uma forma geral, para uma alimentação mais saudável, 
recomenda-se seguir as orientações do Guia Alimentar

para a População Brasileira, do Ministério da Saúde.
De acordo com esse Guia, uma alimentação saudável

e balanceada deve ser baseada em alimentos in natura, 
como arroz, feijão, ovos, carnes em geral,frutas,

legumes e verduras. 

Devemos limitar o consumo de alimentos processados
e evitar os ultraprocessados (industrializados),

devido aos prejuízos que causam a nossa saúde! 
A leitura do Guia Alimentar é bastante prazerosa

e nos convida a refletir sobre as nossas escolhas alimentares 
e os riscos que o excesso do consumo de alimentos 

ultraprocessados e processados têm sobre a nossa saúde. 
O Guia discute ainda a importância de dedicar um momento 

para nossa alimentação e o resgate das relações culturais, 
sociais e afetivas que envolvem a alimentação. 
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Após a recuperação, alguns sintomas ainda podem persistir.
As queixas mais comuns são: redução do apetite, perda de peso, 
alterações no olfato e paladar, além de fraqueza e cansaço
para mastigar os alimentos.  A seguir, serão fornecidas algumas 
orientações e estratégias nutricionais que vão ajudar você
a lidar com estas dificuldades: 

Para você 
superar a síndrome 
pós-covid 

9 HÁBITOS

E ESTRATÉGIAS

NUTRICIONAIS

 A boa hidratação é uma das principais 
aliadas na recuperação. Beba ao menos 35ml  
de água para cada quilo de peso corporal; 

Pessoas que apresentam persistência de anosmia 
(perda do olfato) e ou disgeusia (perda ou distorção
do paladar) devem procurar uma forma para que esse 
motivo não seja empecilho para se alimentar, podendo 
mudar a textura do alimento, ingerir uma fruta cítrica 
após a refeição, verificar qual alimento que causa maior 
intolerância e fazer uma substituição saudável e até 
mesmo tentar alimentos com temperaturas mais frias; 
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A aromaterapia tem sido uma alternativa natural 
para a perda temporária do olfato, visto que não 
apresenta nenhum risco a saúde e podem auxiliar 
na reverção da memória olfativa. Alguns exemplos: 
óleo essencial de cravo, óleo essencial de limão, 
óleo essencial de eucalipto e óleo essencial
de alecrim. As formas de utilização são através
da inalação ou aplicação diretamente na pele
para obtenção dos efeitos aromáticos. 

O fracionamento da dieta também é benéfico! 
Divida a alimentação em várias porções diárias,
isso o ajudará a conseguir consumir a necessidade 
diária de alimentos, evitando a perda de peso
e de massa magra; 

Geralmente em casos mais graves da doença ocorre 
grande perda de massa magra, portanto o aporte 
protéico deve ser adequado dando prioridade
na ingestão de carnes, leguminosas como feijão
e grão de bico, ovos e se necessário, suplementos 
protéicos conforme prescrição médica
ou nutricional;

Ingerir frutas, hortaliças e alimentos in natura
e minimamente processados é vital para o para 
fornecer ao organismo as vitaminas e minerais
tão necessários para fortalecer a imunidade; 
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Se você tem alguma doença crônica (Diabetes, 
Hipertensão, Doença renal) continue com os 
cuidados na alimentação seguindo as orientações 
do seu nutricionista ou médico; 

Outra sugestão é adicionarmos os alimentos 
funcionais com suas propriedades e inúmeros 
benefícios. Uma dica é adicionar cúrcuma,
ou açafrão da terra,  às refeições, que também irá 
treinar seu paladar aos poucos para despertar
o sabor. Contudo, deve ser evitado em crianças
e gestantes. Adicione a cúrcuma ao temperar carnes 
brancas,  como o frango e peixe. Pode também ser 
uma boa combinação com batata assada com 
cúrcuma e azeite de oliva. Ao preparar tortas 
salgadas, sopas e até arroz, adicione pitadas
de cúrcuma para agregar os benefícios e coloração 
desse alimento à receita; Também podemos criar 
temperos caseiros em que a cúrcuma
pode ser adicionada. 

Para melhor saúde intestinal utilize alimentos ricos 
em PROBIÓTICOS encontrados em iogurtes, 
bebidas fermentadas e PREBIÓTICOS como aveia, 
biomassa de banana verde, alho e cebola; 
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Triture uma porção de alho e cebola, azeite, vinagre, sal
e ervas, como salsa e cebolinha, a gosto. Quando 
armazenado na geladeira, o tempero tem validade
de 15 dias. A mistura também pode ser congelada
por até três meses. Pode ser utilizada em saladas,
pães, torradinhas e biscoitos.

EXEMPLO

Nutrientes 
importantes
para o sistema
imunológico

DICAS EXTRAS

PASTA COM CÚRCUMA

Os nutrientes têm um papel importante no nosso sistema 
de defesa e combate às infecções, principalmente algumas 
vitaminas e minerais como vitaminas A, C, E, D, B6, zinco, 
selênio, dentre outros. Vamos conhecer alguns destes 
amigos da nossa saúde? 
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vitamina A
Ajuda a melhorar a nossa imunidade; procure consumi-la
a partir de fontes alimentares, como leite integral, ovos, 
peixes, batata doce e vegetais de cor amarelo- alaranjados, 
como abóbora e cenoura. 

É outra vitamina que fortalece nosso sistema de defesa.
Ela está presente de forma natural nas verduras cruas
e frutas, como bergamota, goiaba, acerola, laranja e limão. 
Consuma esta vitamina preferencialmente a partir dos 
alimentos.  Você sabia que consumir um alimento rico em 
vitamina C ajuda a aumentar a absorção de ferro pelo corpo? 
Que tal comer uma fruta rica em vitamina C como 
sobremesa? 

vitamina C

A vitamina D é muito importante para o bom funcionamento 
do sistema imunológico. As principais fontes alimentares 
são: peixes, gema de ovo, leite integral e derivados, 
cogumelos A exposição solar é uma maneira eficiente
de fazer com que o nosso corpo produza vitamina D.
Porém, converse antes com seu médico se você poderá 
pegar sol, qual a duração e em que período do dia
poderá se expor; 

vitamina D
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Zinco
O zinco pode ser encontrado nas carnes, peixes, frango, 
grãos integrais e feijões e atua na linha de frente
do combate às infecções e melhora do paladar. 

Já o selênio pode ser facilmente obtido com o consumo
de uma unidade de Castanha do Pará por dia! Outras fontes: 
peixes, carnes e cereais.É um mineral de alto poder 
antioxidante, mas que também tem função imunológica. 
Participa, portanto, do controle de radicais livres, moléculas 
que se formam naturalmente, inclusive com a resposta
do sistema imune a infecções. 

Selênio

Vacine-se! Fique atento às informações da sua cidade.
E quando chegar a sua vez, vacine-se! A imunização

é a única maneira que realmente nos protege da doença.
Se tiver alguma dúvida, como por exemplo quanto tempo 

depois de ter a doença você pode se vacinar, 
veja nosso especial sobre o tema em

www.unimedvtrp.com.br/vacinascovid 
ou procure o seu médico de confiança.

Só não pode deixar de se vacinar, combinado? 

Dica final
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