
• Seguir uma alimentação saudável pode prevenir e
diminuir o risco de contágio em pessoas sãs

• Em pessoas doentes a alimentação não trata a
infeção por Covid19, mas ajuda a controlar os
sintomas e a própria doença

• Seguir as orientações da Roda dos Alimentos ajuda a
manter uma alimentação saudável: incluir
diariamente alimentos de todos os sectores da Roda
(completa), seguindo as proporções sugeridas por
cada um (equilibrada) e tendo o cuidado de variar
mesmo dentro de cada grupo (variada)

• Mantenha isolamento social e só saia de casa para o
essencial, como fazer compras de alimentos

• Faça 1º a lista dos alimentos que necessita. Elaborar
um plano de ementas pode ajudar nesta listagem

• Jovens auxiliem os idosos e responsabilizem-se pelas
suas compras

• Faça compras conscientes – não compre quantidades
desnecessárias nem esgote os stocks de produtos
mais económicos, colocando famílias mais
carenciadas sem alternativa. Vivemos em
comunidade

Covid19 e a Alimentação
Compras conscientes – comedidas, solidárias e éticas

Os Nutricionistas da URAP Porto Ocidental estão disponíveis para o esclarecer 

Email: urap.portoocidental@arsnorte.min-saúde.pt

• Arroz, massas e leguminosas (feijão, grão, ervilhas,
lentilhas,…), flocos de cereais são boas opções
alimentares com durabilidade longa. Tostas e
bolachas pobres em gordura e açúcar poderão ser
incluídas com parcimónia

• Comprar congelados ou se possuir arca congeladora
congelar alimentos: pão hortícolas, fruta, carne,
peixe, poderá ajudá-lo a reduzir o nº de saídas para
compras

• Frutos gordos (nozes, amêndoas, amendoins,…),
frutos secos e desidratados também poderão dar
boas merendas. Os boiões de fruta, sem adição de
açúcar, podem ser úteis quando não tiver fruta fresca

• Enlatados, pobres em sal, têm longos prazos de
validade e poderão ser uma opção (ex.:
atum/sardinha em conserva, feijão/grão,…)

• Leite, iogurtes e queijo são úteis para o pequeno-
almoço e algumas merendas

• Azeite, óleos vegetais, manteiga, margarinas
vegetais,…devem ser incluídos em muito pequena
quantidade


