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Prefira sempre alimentos in natura ou
minimamente processados como grãos, raízes,
legumes, verduras, frutas, castanhas, leite, ovos e
carnes, pois são fontes de nutrientes importantes
para a defesa imunológica.Higienize
adequadamente as frutas, legumes e verduras com
hipoclorito de sódio na proporção indicada no
rótulo do produto. 

 Utilize óleos, gorduras, sal e açúcar em pequenas
quantidades. Neste momento de isolamento social
e redução da atividade física para muitas pessoas e
o consumo frequente de alimentos ricos em
gordura, açúcar e sal pode levar ao excesso de peso
e às complicações relacionadas à obesidade, como
por exemplo: redução da imunidade, hipertensão e
o diabetes, fatores de risco para o coronavirus.
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Limite o consumo de alimentos processados, além
de não serem saudáveis, normalmente vem em
embalagens que necessitam de um processo de
higienização mais trabalhoso para serem
armazenadas e utilizadas, como as caixas, latas e
embalagens plásticas, conforme precauções para o
coronavírus.

3

4
Evite alimentos ultraprocessados, que são aqueles
que sofrem muitas alterações no seu preparo e
contêm ingredientes que você não conhece, como
biscoitos recheados, “salgadinhos de pacote”,
refrigerantes e “macarrão instantâneo” que são
ricos em sódio e açúcares simples podendo alterar
a pressão arterial e a glicemia de indivíduos
suscetíveis, fazem parte do grupo de risco
aumentado para complicações por coronavírus. 



Se alimente regularmente e com atenção. Com o
isolamento social você está com mais tempo
disponível em casa, procure fazer suas refeições em
horários regulares e evite “beliscar” nos intervalos
entre as refeições. Mastigue devagar e saboreie o
alimento, sem se envolver em outra atividade. Prefira
alimentar-se em lugares confortáveis, tranquilos
(onde não haja estímulos para o consumo de
quantidades ilimitadas de alimentos), limpos (a mesa
e os utensílios devem ter sido higienizados antes da
refeição) e na companhia de pessoas que estiverem
juntas neste momento de isolamento social, evitando
receber visitas de outras pessoas que não estão no
contato diário. Desligue a TV, retire aparelhos
celulares do ambiente, coloque uma música relaxante
e convide a família para sentar à mesa e apreciarem o
sabor e textura dos alimentos. 
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Faça suas compras em locais que tenham uma
variedade de alimentos in natura. Sempre que for
possível, prefira os alimentos orgânicos e
agroecológicos. Neste momento de isolamento,
evite circular em locais de compras de alimentos,
como mercados, feiras livres e locais que
comercializem alimentos in natura ou minimamente
processados, existem fornecedores desses
produtos que realizam entrega em domicílio, ajude 
 esses pequenos produtores e comerciantes a
manterem o seu fluxo de trabalho e renda! 
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Desenvolva habilidades culinárias, aprenda e
compartilhe receitas! Convide a família para
participar, principalmente as crianças, para que
tenham experiências positivas com o preparo dos
alimentos da família. Os adolescentes podem
pesquisar receitas saudáveis na internet. Aproveite o
momento de maior convívio para introduzir novos
alimentos, no cardápio.
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Planeje seu tempo. Distribua as responsabilidades
com a alimentação na sua casa. Uma boa alimentação
é tarefa de todos e o isolamento social tem esse lado
positivo de disponibilizar um tempo para organização
da nossa alimentação. Aproveite essa oportunidade
de convívio e faça do preparo das refeições e do ato
de comer, momentos privilegiados de convivência e
prazer. Planeje as compras de alimentos, organize e
higienize a despensa doméstica e defina com
antecedência o cardápio da semana para, caso
precise se deslocar para comprar os alimentos, não
ter que ir várias vezes aos locais de venda, reduzindo
o risco de contaminação pelo coronavírus.



Evite consumir alimentos fora de casa nesse período,
caso opte por comprar refeições prontas, prefira locais
que preparem a comida na hora, observando com rigor
os critérios de higiene e segurança dos alimentos. Caso
opte pelos serviços de entrega de refeições no domicilio
ou “delivery”, procure informações sobre o local para
avaliar se o mesmo atende aos critérios sanitários
exigidos para produção e transporte de refeições. Neste
momento de pandemia a recomendação é produzir os
alimentos em casa, desta forma nós controlamos e
conhecemos todo o processo de preparação, reduzindo o
risco de contaminação dos alimentos pelo coronavírus. 
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Seja crítico. Existem muitos mitos e publicidade
enganosa em torno da alimentação. A velocidade com
que o coronavírus se espalhou pelo mundo, levou a uma
grande propagação de notícias falsas (“fake news”)
sobre a cura ou prevenção da doença por meio de
alimentos ou ingredientes “milagrosos”. Não existe
nenhum alimento milagroso para a prevenção ou cura
do coronavírus. Lembre-se de que a função essencial da
publicidade é aumentar a venda de produtos, e não
informar ou, menos ainda, educar as pessoas. A
recomendação é o consumo de uma alimentação
saudável e variada baseada nos critérios do Guia
Alimentar para a População Brasileira.



Consulte o Guia Alimentar para a População
Brasileira disponível no site: 

http://portalarquivos.saude.gov.br/images/p
df/2014/novembro/05/GuiaAlimentar-para-

a-pop-brasiliera-Miolo-PDF-Internet.pdf 

.Esperamos juntos, superar essa pandemia e
em breve, que os alunos voltem a frequentar

as escolas, estudar e brincar no convívio
normal!

Coordenadoria de Nutrição Escolar


