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A escolha 
correta dos 

alimentos pode 
contribuir para 

a manutenção e 
recuperação da 

sua saúde. 



A função dos 
alimentos vai 
muito além de 
simplesmente 

nos manter 
saciados. 



Uma alimentação adequada e 
saudável garante uma boa nutrição e 
o funcionamento adequado de todo o 

corpo. Portanto, ela influencia, e muito, 
na saúde. 



Alimentos in natura, como frutas, 
legumes, verduras, grãos diversos, 

oleaginosas, tubérculos, raízes, carnes e 
ovos, são saudáveis e excelentes fontes 

de fibras, de vitaminas, minerais e de 
vários compostos que são essenciais 

para a manutenção da saúde e a 
prevenção de muitas doenças.



Inclusive aquelas que aumentam o risco 
de complicações do Coronavírus como 

diabetes, hipertensão e obesidade.



Com isso, o cenário atual demanda 
um cuidado redobrado não só com 

a higiene, mas também com a 
alimentação.



Uma vez que estar com as condições 
nutricionais em dia, por meio do 
consumo adequado de alimentos 

saudáveis e água potável, contribui 
para o fortalecimento do sistema 

imunológico, para a manutenção e a 
recuperação da saúde.



REFORCE OS 
CUIDADOS COM 

A HIGIENE E 
SEGURANÇA 
ALIMENTAR!



Para evitar a 
contaminação 
por meio dos 

alimentos 
durante o 

manuseio e 
preparo, é bom 

ficar de olho nos 
passos a seguir.



LAVAR AS MÃOS 
COM FREQUÊNCIA, 

PRINCIPALMENTE DEPOIS DE: 
Tossir, espirrar, coçar, assoar 

o nariz ou tocar a boca; 
 Preparar alimentos crus 

(como carne, vegetais e frutas); 
 Manusear objetos;
 Ir ao banheiro.



É importante também manter unhas 
cortadas, sem esmalte e evitar o uso de 

acessórios nos dedos.



Lave bem as mãos antes 
e depois de cozinhar.

VEJA NOSSAS DICAS AQUI

https://3e13dc5e-ec2d-41eb-a7c2-2f583fdded77.filesusr.com/ugd/c54b05_f2f2a84befe745f48fba6732e21f6048.pdf


Cozinhe bem 
os alimentos! 

Para os que são 
consumidos 

crus, atenção 
redobrada com 
procedência e 

higiene.



Não converse, espirre, tussa, cante 
ou assovie em cima dos alimentos, 

superfícies ou utensílios.
Isso vale tanto para o preparo quanto 

para a hora de servir. 



Faça higienização adequada das 
superfícies (bancadas e mesas) 

e utensílios, principalmente após 
manipular carnes cruas ou vegetais não 

lavados.



Não use ou compre produtos com 
embalagens amassadas, estufadas, 

enferrujadas, abertas ou com outro tipo 
de defeito.



Limpe bem as 
embalagens 

antes de abrir ou 
guardar.



Se estiver com sintomas gripais, utilize 
máscaras para preparar os alimentos e 

servi-los.



Por que não 
consumir 

ultraproces-
sados?



Os ultraprocessados não são uma 
opção para a saúde. Ao enfrentar uma 

pandemia, você precisa estar com 
as defesas do seu organismo em dia 
e nisso esses alimentos não podem 

ajudar.



Uma dica de ouro é evitar comprá-los 
e deixá-los fora do alcance das mãos. 

Se não tiver em casa, você não irá 
consumi-los.



Uma dieta baseada em 
ultraprocessados, ou seja, rica em 

calorias, sal, açúcar, aditivos químicos, 
corantes, conservantes e gorduras, 

aumenta o risco de deficiência 
nutricional.



Além de estar associada ao 
desenvolvimento de doenças 

cardiovasculares, diabetes, obesidade 
e outras doenças crônicas, que podem 
agravar o quadro dos pacientes com 

Coronavírus.



A recomendação, então, é investir na 
aquisição de alimentos in natura e 

minimamente processados, que podem 
e devem ser usados como base das 

preparações culinárias caseiras.



Plane-
jamento 
acima de 

tudo!



Planejar as refeições contribui para a 
manutenção de uma rotina alimentar 

adequada e saudável, já que ter sempre 
uma comida de verdade ao alcance 
ajuda a evitar os ultraprocessados. 



Também é importante ficar atento 
em relação ao consumo excessivo 
de alimentos, ao comportamento 

sedentário e ao estresse emocional.



Indo 
às 

com-
pras



A etapa anterior começa aqui, nas 
compras. Antes de sair de casa e 

encarar o contato com outras pessoas, 
é importante planejar o que será 

comprado. 



Assim, você garante a disponibilidade 
dos alimentos e evita sair de casa 

com muita frequência. Mas lembre-se: 
nada de comprar além do necessário. 
Faça uma compra responsável e dê a 

chance para outras pessoas comprarem 
também.



Para ajudar na 
organização e 

planejamento, a 
dica é se fazer as 

seguintes perguntas: 
quais alimentos 

tenho em casa? Com 
os alimentos que 

tenho em casa, quais 
refeições consigo 

preparar? 



Quais alimentos 
preciso comprar 
para as refeições 

que ainda farei nos 
próximos dias?



Priorizar alimentos da estação também 
é uma dica para garantir melhores 

preços, maior frescor e disponibilidade.



Procure também fazer compras 
em mercados com produção local, 

diretamente dos agricultores ou em 
outros locais que comercializam 

variedades de alimentos in natura ou 
minimamente processados.



Cuidados para 
se proteger 
do COVID-19.



Não abra mão da distância mínima de 2 
metros entre você e as outras pessoas 
nos estabelecimentos comerciais, além 

do uso de máscara.



Lave bem as mãos após as compras 
e faça uso do álcool em gel depois de 

manusear os produtos comprados, 
objetos e equipamentos.



Se possível, 
aproveite que 
os serviços de 
entrega estão 

em alta e compre 
frutas, verduras e 
legumes sem sair 

de casa.
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