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Apresentação:
Este e-book foi preparado com muito carinho pela
equipe de Nutrição do ambulatório Multidisciplinar de
Hepatologia do Hospital Universitário Clementino
Fraga Filho e é destinado aos pacientes atendidos nessa
unidade, mas também a todos os pacientes com doença
hepática e seus familiares. Esse e-book pertence ao
projeto
de
extensão
denominado
“Atendimento
Ambulatorial de Nutrição na Hepatologia: atividades de
desenvolvimento, autonomia, educação e saúde para
paciente e familiares” cadastrado no SIGA/UFRJ. O e-book
aborda questões como higienização dos alimentos,
principais nutrientes envolvidos no sistema imunológico, a
importância da hidratação, esclarecimentos a respeito do
uso de chás e alguns mitos e verdades envolvendo a
COVID-19.
O e-book traz ainda receitas que englobam
os principais nutrientes discutidos aqui.
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Fígado & COVID-19
A pandemia da COVID-19 é causada pelo novo
coronavírus ou SARS-CoV-2 e a entrada do vírus nos órgãos
depende da presença de uma proteína na superfície da célula
chamada enzima de conversora de angiotensina2 (ECA-2).
Esta proteína está presente em vários órgãos além do pulmão,
entre eles o fígado e o sistema biliar. Deste modo, o fígado é
um órgão-alvo em potencial para a infecção pelo novo
coronavírus.
O fígado recebe uma grande quantidade de substâncias
tóxicas, também conhecidos como xenobióticos, vindo do
meio externo. Durante toda a vida, o fígado recebe mais do
que 25 toneladas de comida, que contém xenobióticos, tais
como contaminantes, conservantes e corantes alimentares.
Além disso o consumo de água contaminada por metais
pesados, medicamentos de uso prolongado ou sem
indicação médica, consumo de bebidas alcoólicas e drogas
em geral, contribuem para toxicidade hepática. Caso essas
substâncias não sejam eliminadas do organismo elas se
acumulam em diferentes tecidos do corpo, mas
principalmente no tecido adiposo contribuindo para a
inflamação e ocorrência de doenças. O fígado é o principal
órgão responsável pela destoxificação ou eliminação
dessas substâncias tóxicas estranhas ao organismo. As
reações de destoxificação ocorrem em 3 fases no fígado. Na
fase I, várias enzimas do fígado, conhecidos como enzimas do
citocromo P450, biotransformam esse composto tóxico,
resultando em uma modificação química do composto.

Fígado & COVID-19
Nas reações de fase II essa toxina é preparada para ser
conjugada ou unida a outras substâncias para serem
eliminadas do organismo, uma vez que normalmente ficam
mais solúveis em água.
Na fase III a substância, já modificada (ou ex-toxina), será
transportada para ser excretada do organismo. Evitar o
consumo de alimentos industrializados e de aditivos
alimentares é uma maneira de reduzir a carga tóxica do
fígado. No entanto, o consumo regular de uma alimentação
natural e saudável, contendo substâncias antioxidantes (tais
como vitamina C, Vitamina E, Beta caroteno e selênio),
consumo de vegetais crucíferos (tais como, brócolis e couveflor) e fibras e frutas cítricas são medidas fundamentais para o
funcionamento adequado das enzimas de fase I, II e III e,
consequentemente, para a eliminação eficiente das
substâncias tóxicas do organismo humano.
Não se sabe ainda se pacientes com hepatites viral B
e/ou C podem ser mais suscetíveis a lesão hepática pelo
SARS-CoV-2. Pacientes que já apresentem cirrose hepática,
câncer hepático, doenças hepáticas autoimunes em uso de
medicamentos imunossupressores,
e aqueles
pós
transplantados possuem risco aumentado de complicações
pelo COVID- 19 (AASLD, 2020). Embora não se tenha dados
sobre o impacto da doença hepática gordurosa não alcóolica
(DHGNA), seja a esteatose hepática ou esteatohepatite,
popularmente conhecida como gordura no fígado, na COVID19, deve se considerar que pacientes que possuem DHGNA
usualmente apresentam obesidade, diabetes e hipertensão
que são considerados fatores de risco para as complicações da
COVID-19.

Fígado & COVID-19
Por isso é muito importante seguir as recomendações das
organizações de Saúde. Mesmo que a pandemia acabe,
iremos conviver com o novo coronavírus por algum tempo,
então é importante manter o distanciamento social, o uso
da máscara quando precisar sair e a lavagem adequada
das mãos. E lembre-se! A lavagem das mãos deve durar
cerca de 20 segundos e deve se estender aos punhos
também.

IMPORTANTE:
Caso apresente sintomas como febre e/ou sintomas
respiratórios entre em contato com a equipe médica
que o acompanha.
Não faça uso de medicamentos e suplementos
vitamínicos e de minerais sem orientação do médico
e/ou nutricionista. E sob hipótese alguma interrompa o
seu tratamento por conta própria.

EM CASO DE DÚVIDAS:
Consulte o aplicativo CORONAVÍRUS - SUS,
disponível para o seu celular!
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Higienização de alimentos
Você com certeza já ouviu por aí que fazer a higienização
dos alimentos é muito importante! Mas, será que você está
fazendo isso de maneira correta?
Pode parecer que higienizar os alimentos é bem simples,
mas esse processo conta com uma série de etapas que,
quando seguidas adequadamente, nos garante um
alimento mais seguro em termos microbiológicos.
Isso quer dizer que retiramos a maior parte dos
microrganismos, como bactérias, fungos, vírus e parasitas da
superfície dos alimentos, reduzindo as nossas chances de
contaminação.
Então, vamos começar?!

DICA

Uma dica muito importante é não esquecer,
durante a pandemia, de higienizar os
produtos que compramos embalados
com um pano limpo e álcool em gel antes
de guardá-los, de maneira a minimizar os
riscos de contaminação por vírus, bactérias
etc.

Higienização de alimentos
Lave bem as mãos e certifique-se de que os
utensílios utilizados para higienização dos
alimentos estão limpos.

Retire as partes estragadas e “machucadas” das
frutas, legumes e verduras.

Lave os alimentos em água corrente, retirando os
resíduos mais grossos, como terra, por exemplo.

Com o auxílio de uma escova, passe sabão
neutro na superfície das frutas, legumes e
verduras.

Retire o sabão com água corrente.

Tá na hora do hipoclorito de sódio! Mas, para
isso você precisa estar atento. As embalagens de
hipoclorito possuem, no seu verso, uma
explicação sobre o uso do produto que contém
as informações
sobre o tempo que o alimento pode ser deixado
de molho e quanto de hipoclorito de sódio você
deve colocar em uma determinada quantidade
de água.

Higienização de alimentos
Para fazer a adequada higienização, você deve
seguir as instruções do rótulo! Colocando a
quantidade certa de água indicada para
quantidade de produto e deixando o alimento
submerso apenas durante o tempo indicado.
Observação 1: os alimentos precisam estar cobertos pela
solução! Ou seja, nada de deixar aquela folhinha de alface sem
estar coberta de água, combinado?
Observação 2: não reutilize a água com hipoclorito de sódio!

Lave bem os alimentos com água corrente. Lave
bem mesmo!

Seque os alimentos com pano limpo!

Observação: a secagem é importante para garantir um maior
tempo de conservação do alimento.

Guarde o alimento no local adequado.
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Importância da hidratação
adequada
A importância da água está relacionada com todas as
funções que ela desempenha no nosso corpo. A água
participa de diversas funções, primeiramente, ela é o
componente fundamental para a formação dos líquidos
corporais, como saliva (que ajuda na digestão dos alimentos),
no líquido sinovial (que auxilia na mobilidade das articulações),
no liquor (que circunda o sistema nervoso central), na
produção da urina pelos rins e no sangue, permitindo a ele
fluidez e perfusão dos órgãos e tecidos. Dentre outras funções
da água, é importante citar a manutenção da temperatura
corporal por meio do suor e da absorção do calor produzido
pelos processos metabólicos, além de participar da absorção
e transporte de nutrientes e outros produtos do
metabolismo através do plasma.
Visto isso, é preciso ter um controle eficaz do balanço
diário de água, de modo que, ao longo do dia, a quantidade
ingerida corresponda à água que foi utilizada ou eliminada
pelo corpo, garantindo assim o funcionamento adequado dos
órgãos e tecidos. Este balanço é controlado por sofisticados
sensores localizados em nosso cérebro e em diferentes partes
do nosso corpo. Quando existe déficit de água maior que o
esperado, ou seja, menor ingestão de água ou maior perda de
água (pela urina, fezes, suor, respiração), tais sensores ativam
mecanismos como a sede. Esta, caracteriza-se pela vontade
de beber água e em geral aparece quando o déficit de água
corporal atinge 1 a 3%.

Importância da hidratação
adequada
Recomendação de ingestão diária:
A quantidade de água necessária para o bom
funcionamento do organismo é variável, considerando que
essa pode ser afetada pelo clima, roupas, atividades físicas ou
outros fatores. Isso dificulta a criação de recomendações
específicas para o total de água que deve ser ingerida
diariamente. Com relação aos adultos, sabe-se que mulheres
têm menor necessidade de ingestão hídrica que homens,
devido a menor massa corporal e menor proporção de água
corporal.
Entretanto, é importante adquirir o hábito de ingestão
de água, e não apenas consumi-la quando houver sensação de
sede, pois esta se instala quando há déficit de água corporal.
Recomenda-se, de maneira geral, uma ingestão hídrica,
mínima de 2 litros de água/dia, salvo em situações de
insuficiência renal crônica e insuficiência cardíaca. Em
situações como sudorese intensa, diarreia e vômitos é preciso
aumentar a ingestão de líquidos.

Desidratação:
A desidratação é uma condição complexa que se
caracteriza pela redução da água corporal. Ela pode acontecer
quando há redução da ingestão, ou quando há perda de água,
ou associação dos dois fatores. A desidratação por redução da
ingestão de água é mais frequente nas populações de risco
como, por exemplo, idosos, crianças, adolescentes, gestantes e
mulheres que estejam amamentando.

Importância da hidratação
adequada
Desidratação:
Um dos principais sintomas é a sede, que pode ser o
único presente em casos de desidratação leve. Conforme a
perda de líquidos vai se intensificando, os sintomas de boca
seca, fadiga, tontura, indisposição, desatenção, ficam mais
evidentes. Em quadros de desidratação mais graves,
podemos ter queda de pressão arterial, alterações
neurológicas e cognitivas.

Como avaliar o estado de
hidratação:
Fique atento com a coloração e o volume urinário. Ao
observar que está urinando em menor quantidade e que a
urina apresenta coloração amarela-escura é um sinal de que a
hidratação não está adequada, e portanto, é preciso aumentar
a ingestão de água. Ao mesmo tempo, se reparar que a
sensação de sede ocorre frequentemente, também é um
indicio de se faz necessário aumentar o consumo.

Dicas de ouro:
A água é essencial para a manutenção da vida. Sem ela, não
sobrevivemos mais do que poucos dias. Por isso, fique atento
e cuide da sua hidratação, uma boa dica é ter sempre uma
garrafinha de água por perto e ir enchendo durante o dia.

Importância da hidratação
adequada
Dicas de ouro:
As águas saborizadas são uma opção para aqueles que
não gostam ou não possuem o hábito de beber água. Elas
promovem um paladar mais adocicado ou refrescante,
dependo de quais ingredientes forem utilizados, o que,
normalmente, torna essa ingestão mais atrativa.
Exemplos de água saborizadas: água com maça e canela;
água com laranja, limão e hortelã. No entanto, seu consumo
não substitui o consumo de água in natura.
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Chás, COVID-19 & Saúde
hepática
Chás ajudam a prevenir ou curar a COVID 19?
Será que eles são inofensivos ao fígado?
Imagens e listas compartilhadas na internet contam
que alguns chás naturais podem ser eficazes contra o
coronavírus, mas essa informação não é verídica.
Existe uma falsa percepção das pessoas que chás
naturais são livres de efeitos colaterais e danos à
saúde. Não é verdade, ainda mais quando falamos de
saúde do fígado, pois eles podem causar toxicidade,
principalmente com a mistura de vários compostos.
Além disso, muitos chás caseiros podem interagir com
medicamentos tradicionais, modificando sua ação ou
aumentando a sobrecarga hepática.
Algumas ervas já possuem comprovação de
toxicidade hepática e devem ser evitadas por pessoas
que têm ou já tiveram problemas no fígado:
Chá verde
Unha de gato
Valeriana
Sene
Espinheira Santa

Confrei
Cascara Sagrada
Carvalinha
Erva de São Cristóvão
Kava-kava

Chás, COVID-19 & Saúde
hepática
Qual o risco do consumo desses tipos de
chás sem orientação médica?
Varia desde alterações leves nas enzima hepáticas
a casos mais graves como hepatite e insuficiência
hepática, principalmente com a mistura de várias
ervas.

O boldo é amigo ou inimigo do fígado? Ele
ajuda no combate a COVID-19?
O consumo crônico de chá de boldo não é
recomendado para nenhum indivíduo. Além disso, ele
não tem o poder de tratar ou prevenir a COVID-19.

Quais outros chás que não apresentam
riscos a saúde do fígado?
Chás mais populares como erva cidreira, erva doce,
camomila, gengibre e chás a base de frutas como
maçã, abacaxi e frutas vermelhas.

Chás, COVID-19 & Saúde
hepática
Existe algum tratamento com chás
que seja bom para o fígado e auxiliem
no combate ao coronavírus?
De acordo com a Sociedade Brasileira de
Hepatologia não está recomendado qualquer erva
com essa finalidade, pois não há estudos que
comprovem sua eficácia e segurança.

É importante ressaltar que não existe qualquer
evidência científica de que qualquer substância
cure a COVID-19 ou previna a infecção até o
momento.

Lembrem-se sempre de consultar seu
médico ou nutricionista sobre o uso de
chás, assim como respeitar o modo de
preparo e a quantidade utilizada em
cada preparação.
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Nutrição & Imunidade
Neste tópico será abordada a relação entre a
nutrição e imunidade. Mas antes, de maneira breve,
vamos entender como funciona a base do sistema
imunológico. Existem diversos órgãos do nosso
corpo que atuam na defesa imunológica, dentre
estes encontra-se o intestino, juntamente com a
microbiota intestinal; a medula óssea, onde são
produzidas as principais células do sistema imune; o
timo, onde estas células são amadurecidas; o baço,
onde estas células também são produzidas e
armazenadas; e por fim, a pele e a mucosa, que atuam
como barreiras físicas.
Uma das funções do sistema imune é distinguir as
células e moléculas que são próprias do nosso
organismo das que não são próprias, como vírus,
bactérias e outros microorganismos que podem
invadir o corpo humano. Neste caso, o sistema imune
recruta uma variedade de células de defesa que
irão combater esses agentes externos e eliminá-los
do nosso corpo. Porém, para que essas células
defensoras atuem de maneira correta e assertiva, elas
necessitam de alguns nutrientes.
Portanto, a nutrição e atividade física auxiliam
de maneira significativa para que essas células de
defesa tenham o suporte necessário para atuarem
corretamente. A seguir, veremos alguns destes
nutrientes essenciais para o bom funcionamento do
sistema imunológico.

Nutrição & Imunidade
VITAMINA A
O termo “Vitamina A” geralmente é usado para
denominar todos os compostos com atividade de
vitamina A presentes na alimentação. O retinol e
alguns carotenóides são os principais compostos
que se encaixam nesse grupo. Sendo que o retinol é
encontrado somente em alimentos de origem
animal e os carotenóides geralmente em alimentos
de origem vegetal. O principal carotenóide
encontrado na natureza é o beta-caroteno. Este
carotenóide é considerado pró-vitamina A, pois sua
bioconversão para vitamina A acontece somente após
sua absorção intestinal. Em condições normais, 50 a
80% da vitamina A é armazenada no fígado,
portanto já podemos perceber que o fígado é uma
excelente fonte dessa vitamina.
A função mais conhecida da vitamina A é no
processo visual. Afinal, quem nunca ouviu dizer que
comer cenoura faz bem para a visão? Mas além dessa
função, a vitamina A é essencial para o sistema
imunológico, desenvolvimento de tecidos e órgãos,
formação de espermatozóides, desenvolvimento fetal,
paladar, audição, apetite e crescimento. No sistema
imune, a vitamina A é fundamental para a função
de barreira.

Nutrição & Imunidade
VITAMINA A
Sua deficiência compromete a integridade do
revestimento dos tratos pulmonar, gastrointestinal e
urinário, ficando assim mais fácil para bactérias e vírus
penetrarem na barreira epitelial e provocarem
infecções
mais
graves
e
inflamações
mais
exacerbadas. Além disso, reduz a atividade de células
natural killers e a função fagocítica dos neutrófilos e
macrófagos, ou seja, reduz a capacidade de
englobarem e “aprisionarem” partículas de agentes
infecciosos. Também ocorre o aumento da produção
de citocinas pró-inflamatórias (aumentando a
inflamação) e diminuição da resposta de anticorpos
produzidos por linfócitos Th2 .

Dessa maneira, podemos perceber a importância
da vitamina A nas funções do nosso organismo,
principalmente para o sistema imunológico. Portanto,
é fundamental a ingestão diária de alimentos
fonte dessa vitamina.

Nutrição & Imunidade
VITAMINA A
Principais fontes alimentares:
Fígado, leite e derivados, ovo de galinha, ovo de
codorna, cenoura, espinafre, brócolis, couve-debruxelas, tomate, ervilha, mamão, repolho, laranja,
abacate, melancia, couve, acelga e beterraba

Vitamina A
Receita Suco Nutritivo
INGREDIENTES
- 1/2 beterraba;
- 1 cenoura;
- Suco de 2 laranjas;
- 1 copo de água (200ml).

MODO DE PREPARO:
1. Corte a cenoura e a beterraba em pedaços
pequenos;
1. Bata todos os ingredientes no liquidificador;
1. Sirva em seguida.
Após o preparo, consuma o suco
imediatamente para que você aproveite todos
os nutrientes! O ideal é beber o suco sem
coar para manter as fibras dos alimentos que
são muito importantes para a saúde
intestinal.

Vitamina A
Receita Molho de tomate e
cenoura
INGREDIENTES
- 3 kg de tomates maduros;
- 2 cenouras grandes;
- 1 cebola picada;
- 3 dentes de alho picados;
- 1 ramo de cheiro-verde;
- 1 colher de sopa de azeite; - a gosto: sal, açafrão-da-terra, pimenta-do-reino,
orégano, manjericão, tomilho, colorau, entre
outros!

MODO DE PREPARO:

1. Retire a pele do tomate (opcional) e corte em
cubos.
2. Rale a cenoura ou corte em pedaços pequenos.
3. Bata a cenoura e o tomate no liquidificador por 1
minuto.
4. Em uma panela, refogue a cebola e o alho no
azeite.
5. Adicione o tomate e a cenoura batidos, o cheiro
verde picado e os demais temperos.
6. Deixe cozinhar até borbulhar. Sirva quente
Você pode dividir o molho em vários potes menores e congelar no
refrigerador. Não esqueça de colocar uma etiqueta com a data de
preparo e a validade. Validade: 3 meses no congelador.

Nutrição & Imunidade
VITAMINA C
A Vitamina C, também conhecida como ácido
ascórbico, possui diversas funções no nosso corpo,
que inclui: síntese de colágeno, que é essencial para
cicatrização de feridas; síntese de carnitina, que
participa da geração de energia para o bom
funcionamento das nossas células; síntese de alguns
hormônios como noradrenalina, serotonina e cortisol;
participa do metabolismo de alguns aminoácidos; atua
na conversão do colesterol em ácidos biliares; e ainda
interage com o ferro dos alimentos, aumentando sua
biodisponibilidade durante a absorção intestinal.
Ela é uma vitamina hidrossolúvel, ou seja,
solúvel em água e por isso faz parte da primeira
linha
de
defesa
do
nosso
organismo,
principalmente por sua função antioxidante. A
vitamina C é capaz de “varrer” os radicais livres
presentes no nosso organismo e impedi-los de
reagirem com nossas células, evitando, assim, sua
oxidação. Além disso, ela tem a capacidade de
regenerar a vitamina E, que também é muito
importante para a imunidade (veremos mais adiante).
A vitamina C está presente internamente em algumas
células do sistema imune como leucócitos e
neutrófilos e é rapidamente mobilizada quando surge
alguma infecção, portanto, caso haja deficiência
desta vitamina, a atividade do sistema imune pode
fica comprometida.

Nutrição & Imunidade
VITAMINA C
A vitamina C pode ser rapidamente perdida
durante o cozimento dos alimentos devido a sua
característica de ser solúvel em água. Por isso, ela está
presente em maior quantidade nos alimentos crus de
origem vegetal. Para reduzir as perdas da vitamina
durante a preparação dos alimentos, o ideal é que a
cocção seja rápida e que o alimento fique o mínimo de
tempo possível exposto ao ar e seja armazenad sob
refrigeração.

Principais fontes alimentares:
Acerola, caju, pimentão, goiaba, couve-manteiga,
laranja, mamão, kiwi, manga, agrião, tangerina, rúcula,
repolho, brócolis, abacaxi, morango e limão.

Vitamina C
Receita Suco de caju com
acerola
INGREDIENTES
- 20 unidades de acerola (ou 1 xícara da polpa
congelada);
- 2 cajus médios;
- 400 ml de água filtrada;
- Açúcar demerara a gosto (opcional).

MODO DE PREPARO:
1. Primeiro higienize a acerola e o
caju;
2. Bata a acerola e a água filtrada no
liquidificador
e, em seguida, utilize uma peneira para coar. Se
você utilizar a polpa de acerola congelada, não
precisa coar!
3. Coloque o suco de acerola coado no
liquidificador e bata com os cajus, o açúcar e mais
um pouco de água se achar necessário
(aproximadamente 1 copo).
4. Sirva gelado. Bom apetite
Coloque o suco em uma jarra e consuma no mesmo dia. Evite
consumir no dia seguinte, pois a maioria dos nutrientes já estarão
perdidos.

Vitamina C
Receita Salada Primavera
INGREDIENTES
- Folhas de rúcula, agrião e alface picadas;
- Tomates cereja cortados ao meio ou inteiros;
- Abacaxi descascado e picado;
- Manga palmer descascada e picada;
- Morangos picados;
- Suco de 1 limão;
- Sal e azeite extravirgem a gosto;
- Azeitona preta sem caroço a gosto (opcional)

MODO DE PREPARO:
1. Higienize as frutas e as verduras;
2. Em uma travessa, misture as frutas e verduras
picadas.
3. Tempere a salada com o suco do limão, o sal e o
azeite.
4. Sirva logo em seguida.
Se você tiver em casa sementes como gergelim, linhaça e chia,
pode acrescentar na salada. Use sua criatividade! Assim, a receita
fica mais crocante, nutritiva e bonita!

Nutrição & Imunidade
VITAMINA D
A vitamina D tem sido considerada por vários
pesquisadores como não apenas uma vitamina, mas
sim um hormônio, pois além de suas diversas
funções vitais, ela é produzida pelo nosso corpo
por ação dos raios ultravioleta-radiação B (UV-B)
do sol em nossa pele. Para que ela consiga
desempenhar suas funções, primeiro precisa ser
ativada. Mas como isso acontece? Antes de tudo, ela
necessita do estímulo dos raios solares sobre nossa
pele e, em seguida, passa pelo fígado e, por fim, pelos
rins para que se transforme em sua forma ativa,
chamada calcitriol.
Essa vitamina tem inúmeras funções no nosso
organismo, entre elas: regula a expressão de
determinados genes no nosso DNA; participa da
manutenção nos níveis sanguíneos de cálcio e fósforo;
atua na diferenciação, proliferação e crescimento de
células da pele, músculos, pâncreas, cérebro, coração,
sistema imune, entre outras; está relacionada com a
secreção de insulina pelas células beta- pancreáticas,
auxiliando na redução da resistência à insulina; tem
ação anti-inflamatória; e ainda participa da produção
de hormônios da tireóide e regulação da pressão
arterial.

Nutrição & Imunidade
VITAMINA D
A vitamina D ativa exerce um papel
importantíssimo na nossa imunidade. Existem
receptores para a vitamina D em várias células de
defesa do nosso corpo, e quando a vitamina se liga a
esses receptores promove um aumento da atividade
dessas células de defesa, fazendo com que sejam mais
eficientes. Além disso, a vitamina D possui alguns
mecanismos pelos quais reduz o risco de infecção
microbiana, mantendo a integridade da barreira
intestinal, reduzindo a formação de substâncias próinflamatórias e estimulando a síntese de substâncias
anti-inflamatórias

A principal fonte de vitamina D é a sua produção
através do efeito dos raios solares sobre a pele,
portanto é indispensável a exposição da pele ao sol
por, pelo menos, 15 minutos por dia. Mas também
existem algumas fontes alimentares de origem animal,
como podemos conferir a seguir.

Nutrição & Imunidade
VITAMINA D
Principais fontes alimentares:

Óleo de fígado de peixe, atum, salmão, bacalhau,
cavalinha, ovos e leite integral e derivados.

Vitamina D
Receita Ovo com espinafre
INGREDIENTES
- 1 Maço de espinafre;
- 4 ovos;
- 1 cebola média picada;
- 4 dentes de alho picados;
- 1 colher (sopa) de azeite extravirgem;
- Sal a gosto.

MODO DE PREPARO:
1. Higienize o espinafre;
2. Corte o espinafre em tiras finas;
3. Em uma panela ou frigideira, refogue a cebola e o
alho no azeite;
4. Em seguida, adicione o espinafre e o sal. Deixe
cozinhar por 5 minutos.
5. Quebre os ovos por cima do espinafre. Tempere
com uma pitada de sal. Assim que os ovos
estiverem bem cozidos, desligue o fogo e sirva.
Para adicionar ainda mais nutrientes nessa receita, você pode
salpicar por cima dos ovos um pouco de açafrão-da-terra e
pimenta-do-reino. Se você não tiver espinafre em casa, pode
utilizar couve-manteiga que fica igualmente delicioso! Use sua
criatividade!

Vitamina D
Receita Pasta de Atum com
Creme de Ricota
INGREDIENTES
-

250g de ricota;
½ copo de leite morno;
1 colher (sopa) de manteiga;
1 colher rasa (chá) de sal;
1 lata de atum em óleo;
1 cenoura ralada;
salsinha a gosto;
½ xícara de azeitona preta sem caroço picada.

MODO DE PREPARO:
1. Amasse a ricota com um garfo até ela esfarelar.
2. Adicione no liquidificador a ricota amassada, o
leite morno, a manteiga e o sal. Bata até formar
um creme.
3. Escorra bem o atum com o auxílio de uma
peneira.
4. Transfira o creme de ricota para uma tigela e
adicione o atum escorrido, a cenoura ralada, a
salsinha e a azeitona preta. Misture bem.
5. Bom apetite!
Você pode servir essa pastinha com torradas ou até mesmo
colocar no pão para fazer um sanduíche natural!

Nutrição & Imunidade
VITAMINA E
A vitamina E é um nutriente que é essencial à vida,
assim como todas as outras vitaminas. Ela é
lipossolúvel – isso é, não se mistura em água e sim
em gordura. É por isso que encontramos vitamina E
normalmente em alimentos fonte de gordura. A
gordura também é fundamental para que possamos
digerir e absorver adequadamente esse nutriente.
A principal função da vitamina E no organismo
humano é o combate aos radicais livres,
prevenindo o estresse oxidativo. Esse papel é
importante para que nossas células não percam
função, então a vitamina E acaba contribuindo
virtualmente para a integridade de todas as
células do corpo humano.
Pensando especificamente em imunidade, há
estudos demonstrando papel da vitamina E na
modulação da resposta inflamatória. Isso faz com
que, quando a vitamina E está presente em
quantidade adequada, a resposta inflamatória seja
controlada, sem exageros. Outros estudos mostram
também que a vitamina E participa na produção de
anticorpos e até mesmo no aumento das células de
defesa, chamadas linfócitos T e B. Esses mecanismos
querem dizer que a vitamina E é um nutriente que
participa de forma ativa na integridade da defesa
imunológica.

Nutrição & Imunidade
VITAMINA E
As fontes alimentares de vitamina E são,
naturalmente, alimentos de origem vegetal com
alta concentração de gordura.

Principais fontes alimentares:
Óleos vegetais (azeite de oliva, óleo de soja,
óleo de girassol, dentre outros.), amendoim,
abacate, castanhas de caju e do pará, nozes,
semete de abóbora, semente de girassol e gérmen
de trigo.
Acontece que quando o óleo é utilizado para
fritura, a alta temperatura acaba destruindo uma
parte desse nutriente, então dê preferência ao
consumo em temperatura ambiente (como o azeite
na salada) ou no máximo refogado.

Vitamina E
Receita Manteiga de azeite
INGREDIENTES
- Azeite de oliva extravirgem;
- Tomilho, alecrim e manjericão a gosto (opcional);
- 1 pitada de sal.

MODO DE PREPARO:
1. Misture a quantidade que desejar de azeite em um
pote de vidro ou porcelana, junto com as ervas e o
sal.
2. Leve à geladeira por 30 minutos. Sirva a seguir.

Vitamina E
Receita Paçoca
INGREDIENTES
- 2 xícaras de amendoim torrado;
- ¼ de xícara de farelo de aveia;
- 3 colheres de sopa de açúcar mascavo;
- 1 pitada de sal.

MODO DE PREPARO:
1. Coloque o amendoim em um processador e bata
por dois minutos, até virar uma espécie de farinha.
2. Retire o amendoim e misture bem em outro
recipiente com os outros ingredientes.
3. Em uma forma com um plástico em cima, coloque
a mistura, espalhe e pressione com uma colher, para
ficar uniforme e compactado. Corte em pequenos
retângulos e sirva a seguir.

Nutrição & Imunidade
ZINCO
O zinco (Zn) é considerado um mineral
extremamente
importante
para
o
nosso
organismo, principalmente por estar envolvido no
transporte de vitaminas, na prevenção da formação de
radicais livres, no crescimento e desenvolvimento de
células do sistema imunológico, especialmente em
relação ao processo de diferenciação e proliferação
dos linfócitos T, considerados como células essenciais
para o combate à microrganismos patógenos, ou seja,
aqueles que atacam e prejudicam as nossas células do
corpo. Além disso, o zinco também atua como
complemento na estrutura de algumas enzimas e
proteínas para auxiliar nas suas respectivas
funções envolvidas com o metabolismo celular
(ação como cofator).
É fundamental reforçarmos que, a carência deste
micronutriente pode afetar algumas atividades
responsáveis pela defesa do nosso organismo,
como por exemplo, o aumento na produção de
espécies reativas de oxigênio (ROS), podendo causar
danos para as nossas células e a maior
suscetibilidade às infecções virais, já que, a
deficiência de zinco pode interferir na produção de
anticorpos (imunoglobulinas) e no funcionamento das
funções do nosso sistema imunológico.

Nutrição & Imunidade
ZINCO
Por isso, devemos sempre nos atentar ao
consumo de uma alimentação equilibrada, contendo
alimentos fontes não somente de zinco como dos
demais nutrientes, já que todos são de extrema
importância para a manutenção e funcionamento do
nosso corpo.

Principais fontes alimentares:
Carnes bovinas, peixes, crustáceos, aves, leites
e derivados (como queijos), ovos, cereais de grãos
integrais, gérmen de trigo, oleaginosas (nozes,
amêndoas e castanhas), sementes (girassol, abóbora e
linhaça) e leguminosas (feijões).

Zinco
Receita Arroz integral colorido
INGREDIENTES
- 3 xícaras de arroz integral cozido;
- 1 xícara de cenoura em cubinhos cozido;
- 1 xícara de milho cozido;
- 1 xícara de vagem picada e cozida;
- ½ xícara de cebola picada;
- 1 dente de alho picado;
- 1 colher de café de curry ou açafrão
- Salsa, cebolinha e sal à gosto

MODO DE PREPARO:
1. Após o arroz estar cozido, cozinhe a cenoura, a
vagem e o milho. Para soltá-los, utilize o auxílio de
uma faca.
2. Frite a cebola no azeite, depois acrescente o alho.
Quando estiver bem fritinho, adicione todos os
ingredientes com exceção da salsa e da cebolinha.
3. Misture tudo, inclusive o arroz.
4. Por último, coloque a salsa e a cebolinha.
Você também pode utilizar os talos da cebolinha junto com o
arroz, além de agregar valor nutricional, evita também o
desperdício de alimentos.

Zinco
Receita Hummus com Iogurte
INGREDIENTES
- 400 gramas de grão-de-bico cozido;
- 1 iogurte natural escorrido;
- Sumo de 1 limão;
- 4 dentes de alho descascados;
- 3 a 4 colheres de sopa de azeite;
- Sal e pimenta a gosto

MODO DE PREPARO:
1. Coloque todos os ingredientes no liquidificador e
bata em velocidade média, até formar um creme.
2. Leve a geladeira até servir.

Você também pode decorar com um mix de sementes
de sua preferência e acompanhar com tostas ou pão.

Nutrição & Imunidade
SELÊNIO
O selênio (Se) é um mineral, mais conhecido
principalmente pela sua capacidade antioxidante,
estando diretamente relacionado com a sua
participação na estrutura de uma enzima chamada
glutationa
peroxidase.
Entretanto,
este
micronutriente também apresenta outras funções
fundamentais no nosso organismo, como a
participação no desenvolvimento de hormônios da
tireoide (T 3 e T 4 ), proteção contra possíveis ações
nocivas ao corpo por metais pesados e compostos
químicos
estranhos
ao
nosso
organismo
(xenobióticos), entre outras. Além disso, outra
função
de
extrema
importância
desse
micronutriente está relacionado com o nosso
sistema
imunológico,
envolvido
no
funcionamento efetivo e proliferação de suas
células, em especial dos linfócitos, na participação
da proteção e redução dos danos provocados pelos
radicais livres (estresse oxidativo) nos nossos tecidos
e influencia na produção de citocinas e
imunoglobulinas.

Nutrição & Imunidade
SELÊNIO
A deficiência de selênio pode provocar um
aumento na produção de substâncias próinflamatórias pelo nosso corpo, deixando o sistema
imunológico sobrecarregado, além de prejudicar o
sistema de defesa das células contra os danos
causados pelos radicais livre e por deixar o nosso
organismo mais suscetível à infecções, viroses e
gripes.
Assim, podemos perceber a importância do
selênio
nas
funções
do
nosso
organismo,
principalmente para o sistema imunológico. Portanto,
é fundamental a ingestão diária de uma alimentação
equilibrada e com alimentos fonte desse mineral.

Principais fontes alimentares:
Carne bovina, frango, peixe, ovos, leite e
derivados, alho, mostarda indiana, brócolis, couvede-bruxelas, couve-flor, repolho, cebola, além das
castanhas.

Selênio
Receita Filé de frango ao Molho pesto
INGREDIENTES
- 1 peito de frango desossado (em média 4 filés);
- 1 colhas de sopa de suco de limão;
- 1 colher de chá de raspas de limão;
- Azeite de oliva;
-1 maço grande de manjericão (usar as folhas
somente);
- 2 dentes de alho;
- Sal, primenta-do-reino, queijo ralado e nozes à gosto.

MODO DE PREPARO:
1. Tempere o frango com o sal, a pimenta-do-reino, as
raspas e o suco de limão e deixe marinar na geladeira
por duas horas.
2. Após o período recomendado, grelhe ambos os
lados dos filés em uma frigideira com um fio de azeite.
3. Numa panela com água fervente, coloque as folhas
de manjericão por apenas 30 segundos. Escorra bem e
seque-as.
4. Para fazer o molho pesto, coloque o alho já
amassado, as nozes, as folhas de manjericão já
fervidas e secas, o queijo ralado no liquidificador e
bata rapidamente.
5. Regue com o azeite até obter uma consistência
homogênea.
6. Junte o molho ao frango grelhado e sirva.

Selênio
Receita Muffin Salgado de Brócolis
INGREDIENTES
- 300 gramas de brócolis;
- 2 ovos;
- ½ cebola pequena;
- 4 colheres de sopa de farinha de trigo integral;
- 4 colheres de sopa de aveia;
- Sal e pimenta a gosto.

MODO DE PREPARO:
1. Em um processador (ou liquidificador), despeje
todos os ingredientes e bata até a mistura ficar
homogênea.
2. Coloque a massa em forminhas de cupcakes,
previamente untadas com azeite e farinha (caso as
suas forminhas sejam de silicone, nem precisa untar).
3. Leve ao forno baixo 180º C até fiquem dourados.

Nutrição & Imunidade
ÔMEGA 3
Podemos separar os nutrientes que consumimos
na
alimentação
em
dois
grandes
grupos:
macronutrientes e micronutrientes. Macronutrientes
são aqueles que consumimos em alta quantidade, que
são os carboidratos, as proteínas e as gorduras. Todos
os outros são micronutrientes, que englobam
vitaminas e minerais. Aqui trataremos agora de um
tipo de macronutriente, que é o Ômega 3.
Ômega 3 é a nomenclatura de uma classe de
gorduras de nossa alimentação. Recebem esse nome
por terem duplas ligações ao longo da estrutura e
estas se iniciarem na posição Ômega 3. Nosso
organismo utiliza dois tipos de Ômega para formar
moléculas que darão início à inflamação: Ômega 3
e Ômega 6.
Quando essas moléculas são formadas, todo o
processo inflamatório é iniciado – e isso é normal. O
que ocorre, contudo, é que as derivadas de Ômega 6
produzem uma inflamação descontrolada, enquanto
as derivadas de Ômega 3 produzem uma inflamação
controlada (e às vezes até agem como
antiinflamatórias). Isso é importante para a
imunidade, pois ao passo que a inflamação é
importante para nos defender de infecções diversas, é
preciso também que essa inflamação seja limitada,
para não causar danos.

Nutrição & Imunidade
ÔMEGA 3
Não há estudos ainda com Ômega 3 na COVID-19,
mas como sabemos que os danos causados pela
doença são exatamente por causa da resposta
inflamatória descontrolada, sugere-se que o consumo
adequado de Ômega 3 possa contribuir para manter
um equilíbrio entre esses fatores acima mencionados.
A recomendação da Organização Mundial da Saúde
para consumo de Ômega 6 e Ômega 3 é de uma
relação 5:1, e isso é possível via alimentação.

Principais fontes alimentares:
Semente de chia, semente de linhaça, nozes,
sardinha, atum, arenque, linguado, cavalinha,
salmão, entre outros.

Ômega 3
Receita Hambúrguer de Atum
INGREDIENTES
- 2 ovos;
- 1 lata de atum conservado em óleo;
- 2 colheres de sopa de farinha de linhaça;
- 2 colheres de sopa de farelo de aveia;
- Fio de azeite.

MODO DE PREPARO:
Retire o atum da lata e descarte o óleo. Misture o
atum com os ovos, o farelo de aveia e a linhaça.
Misture até ficar uma massa homogênea e firme. Caso
fique muito líquido, adicione mais farelo de aveia até
atingir a consistência de hambúrguer. Em uma
frigideira antiaderente, ponha um fio de azeite, molde
o hambúrguer com as mãos e doure. Vire e doure o
outro lado.

Ômega 3
Receita Sardinha na pressão
INGREDIENTES
- 1 kg de sardinha fresca;
- 3 dentes de alho amassados;
- 2 tomates em rodelas;
- 2 cebolas em rodelas;
- 1 pimentão verde em tiras;
- 2 folhas de louro;
- ½ xícara de azeite de oliva extra virgem;
- ½ xícara de vinagre de vinho branco;
- Sal

MODO DE PREPARO:

Limpe as sardinhas, por dentro e por fora. Na panela
de pressão, coloque uma camada de cebolas, tomates
e pimentão. Por cima, coloque uma camada de
sardinhas e tempere com sal. Faça outra camada com
os legumes e outra com as sardinhas. Repita o
processo até acabar os ingredientes e preencher a
panela. Por fim, coloque por cima os alhos, as folhas
de louro, o azeite e o vinagre. Tampe a panela, leve ao
fogo e assim que pegar pressão, baixe o fogo e deixe
cozinhar por aproximadamente 30 minutos.

Nutrição & Imunidade
FIBRAS
As fibras são um tipo de nutriente presente nos
alimentos que nós não possuímos capacidade de
digerir. Normalmente são estruturas que dão algum tipo
de sustentação e/ou proteção às plantas, e por isso não
temos essa capacidade. Mas isso não quer dizer que
elas não tenham efeito ou que sejam ruins, pelo
contrário: elas têm efeitos diversos.
Podemos separar as fibras em dois grandes tipos:
solúveis e insolúveis. As solúveis são as que
absorvem água e ficam inchadas, depois formando
uma espécie de gel. A chia é um excelente exemplo de
semente fonte de fibra solúvel.
As fibras solúveis são muito importantes para
que possamos ter saciedade após as refeições e não
ter fome rápido. Outra ação muito interessante é a de
diminuição de colesterol promovida por esse tipo de
fibra. Mas, pensando em imunidade, o mecanismo é
ainda mais instigante: temos, no nosso intestino
grosso, muitas bactérias habitando. Chamamos esse
conjunto de microrganismos de microbiota intestinal.
Essas bactérias podem ser benéficas ou maléficas à
saúde, depende do estilo de vida e de outras
condições.

Nutrição & Imunidade
FIBRAS
As fibras solúveis que nós não digerimos são
digeridas pelas bactérias benéficas! Isso faz com que
elas tenham energia para se multiplicar e, portanto,
contribuem para que não hajam bactérias maléficas
no intestino. Além disso, o resultado final da digestão
dessas fibras solúveis por essas bactérias é o que
chamamos de ácido graxo de cadeia curta, um tipo de
gordura que essas bactérias fazem e lançam de volta
ao intestino. Pois bem, ácido graxo de cadeia curta
serve como energia para as células do nosso intestino,
contribuindo para que tenhamos um intestino
saudável e íntegro. Considerando que a microbiota e
o intestino são dois fatores que contribuem muito
para a imunidade, o consumo de fibras solúveis
então contribui para o fortalecimento do nosso
sistema imune.
As fibras insolúveis, por outro lado, não se
solubilizam em água. Como ficam intactas ao longo
da nossa digestão, elas fazem com que o bolo fecal
fique aumentado. Isso é muito importante para que
sinalize ao intestino que o movimento precisa
acontecer, então o bolo é movido ao longo do
intestino, rumo ao reto.

Nutrição & Imunidade
FIBRAS
Outra ação é que essas fibras possuem
capacidade de atrair água, evitando fezes
ressecadas. Sendo assim, as fibras insolúveis
contribuem tanto para o movimento do intestino
quanto para a consistência das fezes, dessa forma
evitando a constipação.

Principais fontes alimentares:
Hortaliças, legumes, frutas, oleaginosas,
leguminosas, sementes e grãos integrais.
É importante destacar dois pontos: o
primeiro é que na maior parte das frutas e
dos legumes as fibras se concentram na
casca; o segundo é que quando o grão é
refinado, perdem-se as fibras. Portanto,
arroz e trigo integrais têm fibras, enquanto
arroz branco e farinha de trigo refinada não

Fibras
Receita Mix de Farinhas
INGREDIENTES
- 5 colheres de sopa de farelo de aveia
- 5 colheres de sopa de psyllium
- 5 colheres de sopa de farelo de trigo
• 5 colheres de sopa de farinha de linhaça

MODO DE PREPARO:
Misture tudo em um pote de vidro vedado e bem
tampado. Armazene. Utilize 1 ou 2 colheres de sopa
nas preparações do dia-a-dia ou por cima de frutas,
como forma de aumentar o consumo de fibras.

Fibras
Receita Pão sírio de frigideira
INGREDIENTES
- 1 xícara de farinha de trigo integral
- 60 ml de água
- 2 colheres de sopa de azeite de oliva
• Sal

MODO DE PREPARO:
Misture bem todos os ingredientes em um recipiente.
A seguir, sove a massa com as mãos até ficar
homogênea, lisa e desgrudando do pote. Pegue uma
pequena porção da massa, abra com um rolo um
disco fino e coloque em uma frigideira antiaderente no
fogo médio. Quando inflar, vire e doure do outro lado.
Sirva a seguir.

Fibras
Receita Granola caseira
INGREDIENTES
- 3 xícaras de chá de aveia em flocos grossos
- 1 ½ xícara de chá de castanhas e sementes
variadas a gosto (semente de girassol, castanha de
caju, linhaça, castanha do Pará,
avelã, nozes, semente de abóbora, etc)
- ½ xícara de chá de frutas secas (uva passa,
banana passa em pedaços, damasco em cubos,
ameixa seca picada, etc)
- ½ xícara de chá de mel
¼ de xícara de chá de azeite de oliva
- Canela a gosto (opcional)
- 1 pitada de sal

MODO DE PREPARO:
Misture bem todos os ingredientes em um recipiente.
Passe a mistura para uma forma grande, untada, e
espalhe uniformemente. Leve ao forno pré-aquecido a
200 graus por cerca de 20 minutos, mexendo às vezes
para não grudar. Espere esfriar e armazene em um
pote de vidro
vedado.
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coronavírus.

combate

o

MITO
Um olhar especial está acontecendo para os
compostos bioativos de alguns alimentos como a
cúrcuma, gengibre, chá verde e própolis, de fato eles
podem colaborar para prevenção e tratamento de
diversas condições clínicas, todavia de forma isolada
nenhum alimento/nutriente/composto tem esse
efeito imunológico. Não existe mistura milagrosa que
possa melhorar a imunidade repentinamente, nada irá
substituir um estilo de vida saudável.

Ter uma alimentação balanceada, rica em
verduras, legumes, frutas, grãos integrais e
gorduras de boa qualidade, contribuirá para uma
melhor resistência imunológica do corpo. Entre os
micronutrientes mais estudados por seu papel no
sistema imunológico estão o zinco, o selênio e as
vitaminas A, C e D, já descritos nesse e-book.

Mitos & Verdades
2. Vinagre é mais eficaz que álcool em gel.
MITO
O Conselho Federal de Química (CFQ) informou,
em nota, que o vinagre é um “produto ineficaz na
destruição de microrganismos”, uma vez que sua
composição é a base de ácido acético, um ácido
considerado fraco que é pouco eficaz na desnaturação
de proteínas. Sendo assim, ele não conseguiria
prevenir a transmissão do coronavírus. O álcool em
gel, por sua vez, é recomendado para higienização das
mãos e também superfícies. Porém é importante
ressaltar, o uso do álcool em gel não deve substituir
a lavagem das mãos. Deixe para usar o álcool em gel
quando estiver na rua.
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3. Suplementar vitamina C é fundamental
para o combate do coronavírus.
MITO
Nossa necessidade diária de vitamina C pode ser
facilmente alcançada por meio da alimentação. O
consumo de vitamina C deve ser obtido através de
uma alimentação rica em frutas e legumes,
consumidos frescos. Deste modo, não é necessário
comprar suplementos ricos em vitamina C, que
podem inclusive ser prejudiciais à saúde.

4. Lavar as mãos antes de consumir
alimentos auxilia na prevenção do
contágio.
VERDADE
Lavar as mãos é ato reconhecido pela OMS
(Organização Mundial da Saúde) como um dos
principais instrumentos contra epidemias. Dados
mostram que o hábito pode reduzir em até 40% a
contaminação por vírus e bactérias que causam
doenças como gripes, resfriados, conjuntivites e
viroses. Sendo extremamente importante a prática
antes do consumo de qualquer alimentos.
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5. Praticar atividade é importante para o
fortalecimento imunológico.
VERDADE

A prática de atividade física ajuda não apenas o
condicionamento físico como também tem papel
importante sobre o sistema imunológico. Mesmo
em casa, é possível manter o bom condicionamento e
espantar a preguiça. No mundo conectado em que
vivemos atualmente, existem inúmeras opções para
que o sedentarismo não seja regra dentro de casa.
Existem alguns aplicativos com dicas e planos de aula
adaptados ao usuário, assim como vídeos e lives
(vídeos ao vivo) nas redes sociais com profissionais de
educação física dando aulas para dezenas ou centenas
de pessoas. Antes de começar as atividades, é
importante consultar um profissional de educação
física e orientação do seu médico.
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6. Atividades ao ar livre é a melhor forma
de praticar exercício físico.
DEPENDE
As gotículas de saliva emitidas pelas pessoas
durante esses exercícios ficam no ar logo atrás delas
enquanto elas se movimentam e podem infectar
alguém que vem logo atrás se a pessoa estiver
contaminada com a Covid-19. Compartilhar aparelhos
em praças por exemplo também deve ser evitado,
bem como frequentar academias. No entanto, caso
tenha possibilidade de fazer exercício ao ar livre
em lugar isolado, como no quintal de casa por
exemplo é uma ótima estratégia!

7. Luvas e máscaras nos protegem da
COVID-19?
DEPENDE
As máscaras podem diminuir a transmissão
desde que sejam usadas de forma correta e
individualmente e quando combinadas as demais
medidas recomendadas pelo Ministério da
Saúde. Não se esqueça de higienizar as mãos antes e
após a retirada das máscaras. Todas as pessoas
devem utilizá-las, estejam doentes ou saudáveis.
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Devido à escassez no mercado, as máscaras
cirúrgicas
e
N95
devem
ser
utilizadas
preferencialmente por pacientes com COVID-19 e por
profissionais de saúde. As máscaras de pano devem
possuir no mínimo 2 camadas de tecido e devem ser
trocadas no máximo a cada 3 horas, e antes disso se
estiverem úmidas,
com sujeira aparente ou
danificadas. Evite tocar a parte externa da máscara.
Caso toque, higienize as mãos em seguida. Ao sair de
casa, leve sempre ao sair de casa leve sempre
máscaras reservas e um saco para colocar a máscara
usada.
Já o uso das luvas pode gerar uma falsa
proteção, pois podem provocar uma contaminação
cruzada, ou seja, a pessoa leva o vírus de um lugar
para o outro. É muito importante lembrar que o uso
de luvas não substitui a lavagem das mãos e algumas
organizações recomendam que seu uso seja restrito
aos profissionais de saúde. O uso de luvas sem
respeitar regras de higiene é um desperdício. A
melhor medida é a lavagem das mãos e o uso do
álcool em gel. Segundo documento técnico da ANVISA
“O uso desnecessário de luvas em situações não
recomendadas representa um desperdício de recursos
sem que, necessariamente, leve à redução de
transmissão cruzada de microrganismos, e também
pode resultar em perda de oportunidade para a
higienização das mãos”.
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8. Indivíduos obesos, portadores de
doenças
crônicas
como
diabetes
e
hipertensão, asma e maiores de 60 anos são
mais propensos a ter as complicações da
Covid-19.
VERDADE
Por mais que tenhamos casos independente de
idade e condição de saúde, segundo dados da
Organização Mundial da Saúde (OMS), pacientes com
condições
crônicas
pré-existentes,
como
obesidade, diabetes e hipertensão, portadores de
doenças respiratórias e idosos, apresentaram
versões mais graves da doença causada pelo novo
Coronavírus. Mais uma vez, o cuidado com a
alimentação
adequada
se
faz
necessária,
principalmente no contexto das pessoas que fazem
parte do grupo de risco.
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IMPORTANTE!
Acesse os sites:
https://coronavirus.saude.gov.br/
ou
https://coronavirus.ufrj.br/
E fique por dentro das principais informações
sobre a COVID-19.!
Saúde é coisa séria! Obtenha informações
de fontes confiáveis.
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