
Covid-19 e a Alimentação
Cuidados a pessoas em isolamento social
• A alimentação adequada, hidratação, exercício físico

e boas horas de sono são essenciais

• Estruture bem o seu dia, definindo horários para
cada tarefa sem descurar horas para pausas e
descanso, garantindo 30 min. diários de atividade
física de intensidade pelo menos moderada

• Planeie as suas refeições

– organize ementas, preferencialmente mensais,
com receitas saudáveis, incluindo merendas
para além das refeições principais; a partir
destas crie a sua lista de compras

– evite “refeições rápidas” (rissóis, folhados,
hambúrgueres, cachorros, pré-confecionadas),
snacks como batatas fritas, tiritas de milho,
croissãs, bolos, bolachas, gomas, pois são
pouco saciantes e engordam muito

• Aprenda a fazer refeições pausadas e tranquilas

– comer é um prazer - faça as refeições sentado e
em ambiente calmo; coma garfadas pequenas;
pouse os talheres durante a mastigação e
saboreie os alimentos

• Cozinhe com arte

– prefira culinária pouco gordurosa e pobre em
sal. Há excelentes e variados processos de
cozinhar: estufado, caldeirada, jardineira,
cozinhados a vapor, em panela de pressão ou
micro-ondas, cozido, grelhado, assado no
forno, colocando o peixe ou carne sobre uma
boa cama de legumes (cebola, pimento,
curgete, alho, salsa e outras ervas aromáticas e
especiarias)

• Controle a vontade de debicar

– limite o local das refeições à cozinha/sala jantar

– elimine distrações durante a refeição (ex. jogar
no PC, ver TV, ler,…)

– prepare a refeição/merenda antes de ter fome

• Beba diariamente 1,5-2L de água, preferencialmente
no intervalo das refeições. A água é essencial para a
vida. A manutenção da hidratação é importante para
o desempenho físico e mental

– evite bebidas alcoólicas e refrigerantes, pois
contribuem para o aumento de peso e em
excesso prejudicam gravemente a saúde

Os Nutricionistas da URAP Porto Ocidental estão disponíveis para o esclarecer 

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


