
   A alimentação adequada e a necessidade de um bom estado nutricional têm vindo a ganhar importância à

medida que o conhecimento científico avança sobre o vírus SARS-CoV-2. Estes 2 fatores ajudam a manter o nosso

sistema imunitário em boas condições e a reduzir os processos inflamatórios, o que, consequentemente, ajuda a

prevenir a contaminação e a reduzir as suas consequências. Hoje em dia sabe-se que os idosos e as pessoas com

doenças crónicas (como por exemplo a obesidade), são as que mais necessitam de internamento hospitalar. Neste

sentido é importante prevenir a infeção por SARS-CoV-2 e minimizar a probabilidade de internamento em meio

hospitalar, através de uma boa alimentação. 

4. Evite snacks com excesso de açúcar e ou sal ao
longo do dia:
- Evite consumir refrigerantes, batatas fritas, bolachas com

recheio, bolos, chocolates e rissóis/croquetes. Opte por exemplo

por fruta com casca, amêndoas, avelãs, iogurtes sem açúcares

adicionados e por bolachas de milho/arroz sem recheio.
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6 passos importantes para uma alimentação saudável durante a
pandemia da COVID-19:  

3. Não se esqueça das leguminosas: 
- São fontes de fibra e de vários nutrientes

importantes. Podem ser um boa alternativa ao

consumo de carne, peixe e ovos, em determinadas

refeições.

1. Consuma frutas e hortícolas: 
- Opte preferencialmente por alimentos frescos, da

época e com maior durabilidade.  
2. Beba água ao longo do dia e sem
açúcar:
- Beba por dia 1,5L - 1,9L de água, o que corresponde a 8

copos de água de 200ml. 

6. Faça uma alimentação completa, variada e
equilibrada:
- Consuma alimentos de todos os grupos da roda dos

alimentos mediterrânica e dê preferência a alimentos locais e

da época. Nesta altura do ano pode optar por amoras, bananas,

maçãs, peras, laranjas e Kiwis.   

5. Cozinhe refeições com os seus familiares:
- Evite alimentos fritos e prefira os métodos de confeção

mais saudáveis como por exemplo os cozidos, os grelhados,

os estufados, os assados e os cozidos a vapor. 
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