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1. HÁBITOS SAUDÁVEIS IMPORTANTES

Prefira consumir alimentos naturais
e minimamente processados, como:
vegetais, legumes, leguminosas
(feijão, lentilha, ervilha, grão de
bico), frutas, cereais, carnes, ovos,
oleaginosas (castanhas, amêndoas,
nozes), etc.

Realize atividade física
regularmente. Para manter o seu
sistema imunológico em bom
funcionamento, é importante
praticar exercícios de baixa e
média intensidade. Exercícios de
alta intensidade podem aumentar o
estresse oxidativo e piorar a sua
imunidade.

Beba água regularmente ao longo
do dia. A recomendação é de 35 a
40 ml de água/peso diariamente.
Na prática esportiva, esse volume
deve aumentar.
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Então, não é momento de realizar dietas restritivas,
principalmente evitar a restrição de carboidratos, pois
essa restrição - somada ao momento de ócio - pode
desencadear quadros de compulsão alimentar (comer
por descontrole) ou maior desejo pelo consumo de
alimentos e produtos alimentícios muito calóricos e
pobres nutricionalmente. 
 
O alto consumo desses alimentos, geralmente ricos em
açúcar, piora o quadro de ansiedade e ainda influencia
no ganho de gordura corporal. Além disso, tal restrição
reduz a resposta do seu sistema imunológico e lhe
causa a sensação de “culpa”.

2. ANSIEDADE DURANTE o isolamento

Durante esse período, em
que a recomendação é
ficar em casa, é comum a
queixa de ansiedade
associada ao consumo
desenfreado de alimentos
industrializados, fáceis de
serem preparados e muito
calóricos, como: fast
food, salgadinhos de
pacotes, chocolates e
biscoitos recheados.
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Não fique o dia todo em frente à
televisão. Levante-se durante os
comerciais e faça alguma tarefa
ativa.

3. ESTRATÉGIAS PARA REDUZIR A ANSIEDADE

Realize atividade física de
baixa a moderada intensidade
em casa, pois assim você melhora
o seu sistema imune e reduz a
ansiedade do ócio.

Ocupe o tempo em casa com
atividades que tragam prazer,
como ouvir suas músicas
preferidas, assistir filmes e/ou
séries que você gosta, ler e
realizar videochamada com
amigos e familiares..

É importante estabelecer uma
rotina em casa, pois essas
atividades rotineiras irão
preencher o seu dia e diminuirão
a incômoda sensação de que
tudo parou .
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Tenha uma boa 
alimentação e 
prefira sempre 
alimentos 
in natura (alimentos naturais) ou minimamente
processados. 
 
Evite o consumo de alimentos industrializados (produtos
alimentícios que estejam em pacotes e caixinhas,  como
biscoitos e sucos) e ultraprocessados (salsicha,
presunto, mortadela), pois alimentos ricos em açúcares
e conservantes, aumentam a sua fome e você entrará
no ciclo de “comer sem parar”, piorando a ansiedade.

Caso faça tratamento com uso de medicamentos,
não interrompa por conta própria e sem
ordem médica.
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4. alimentos PARA REDUZIR A ANSIEDADE

Chocolate >70% Cacau: O cacau é
rico em flavonoides, um tipo de
antioxidante que favorece a
produção de serotonina,
neurotransmissor responsável pela
sensação de bem-estar e que
melhora o humor, reduzindo a
sensação de ansiedade.

Banana: Fruta com alto teor de
triptofano que ajuda na produção
de serotonina, reduzindo a
sensação de ansiedade. Dica:
acrescente a aveia na banana para ter
um aporte maior de triptofano.

Carboidratos: Provenientes de
cereais de baixo e moderado índice
glicêmico e integrais, pois ao
consumir esse nutriente
controlamos a produção de cortisol
e reduzimos a ansiedade. Prefira
frutas, leguminosas, raízes, cereais
integrais.
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Carnes e peixes: São uma fonte
natural de triptofano, aminoácido
que em conjunto com a vitamina B3
e o magnésio produzem serotonina,
um neurotransmissor importante
no humor e na regulação da
ansiedade. Além disso, as carnes e
peixes são fonte de taurina. Esse
aminoácido aumenta a
disponibilidade de um
neurotransmissor chamado GABA,
que o organismo usa para controlar
os níveis de ansiedade.

Peixes ricos em Ômega 3: Peixes
como salmão, cavala, sardinha, truta
e arenque, são ricos em  ômega 3,
substância com ação anti-
inflamatória, que melhora a função
cognitiva, controlando os níveis de
ansiedade.

Frutas cítricas: Essas frutas são
fontes de vitamina C, que diminui a
produção de cortisol, hormônio
liberado em resposta ao estresse e
à ansiedade.
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5. ALIMENTAÇÃO E IMUNIDADE

O sistema imunológico é um sistema de defesa que
protege os organismos contra invasores, como
vírus ou bactérias. Infelizmente, nenhum
alimento de forma isolada será capaz de
prevenir ou curar infecções provocadas por
vírus, inclusive pelo COVID-19.

Uma alimentação saudável e equilibrada é essencial
para o correto funcionamento de todas as partes do
nosso organismo, incluindo o sistema imunológico.

Alguns alimentos contribuem diretamente para o bom
funcionamento da nossa imunidade e nesse período é
interessante colocarmos com mais frequência na
alimentação.

Alimentos ricos em 
vitamina C:
Goiaba, morango, agrião, 
caju, espinafre, melão, 
frutas cítricas (Kiwi, 
limão, acerola, 
tangerina, laranja, 
abacaxi etc.), couve, 
brócolis, tomate, 
pimentão amarelo.
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Suplementos de vitamina C não precisam ser consumidos visando o
aumento da imunidade, pois conseguimos facilmente ingerir as
recomendações de vitamina C diárias através da alimentação. Além
disso, nas frutas e vegetais encontramos muito mais do que
vitamina C; neles existem substâncias chamadas compostos
bioativos, que exercem funções especiais de saúde e proteção ao
nosso corpo e isso nenhuma cápsula ou produto será capaz de
oferecer. No entanto, se você não consome essas fontes, deve fazer
uso da suplementação.

Alimentos ricos em 
vitamina E:
Gérmen de trigo, abacate, gema de
ovo, nozes, amêndoas, azeite,
semente de girassol

Principalmente nos idosos, os níveis 
do nutriente podem ficar 
reduzidos, 
resultando 
em uma 
menor 
capacidade 
de resposta 
do sistema imunológico. A falta de vitamina E no corpo pode
aumentar as chances de contrair infecções, como gripes e
resfriados.
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Alimentos ricos em 
vitamina A:
Cenoura, abóbora, fígado,
espinafre, melão, brócolis,
mamão, aspargo, pêssego,
batata doce, caqui, gema
de ovo, manga, tomate.

A  vitamina A é muito importante 
para a integridade da pele e mucosas. A 

deficiência dela pode causar alterações na mucosa 
intestinal e diminuição da produção de muco no trato

respiratório e gastrointestinal, que fazem parte da nossa barreira
de proteção do corpo. Logo, isso pode debilitar o sistema imune,

facilitando a invasão de patógenos (micro-organimos).

Alimentos ricos em 
vitamina D:
peixes, ovos (incluindo a
gema), queijos, cogumelos.
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Atenção: apesar de
encontrarmos a vitamina D
em alguns alimentos, sua
maior fonte é por meio da
exposição a luz solar. Se
exponha, diariamente, por
em média 15 minutos, sem
uso de protetor solar, em
suas janelas, varandas ou
terraços.

A suplementação pode ser utilizada em doses
diárias ou semanais, conforme

orientação do profissional.

A   deficiência de vitamina D é muito comum na
população, e está sendo relacionada a maior
incidência de infecções respiratórias de origem
viral, inclusive nos casos de COVID-19.
 
Além disso, a vitamina D também teria capacidade de
combater danos pulmonares causados por inflamações.
Esse efeito é atribuído às suas funções
imunomoduladoras, sendo capaz de melhorar a ação
das nossas células de defesa.
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Alimentos ricos em 
zinco:
Aveia, leite, gema de ovo,
frutos do mar, espinafre,
castanhas em geral,
amendoim, amêndoas,
nozes, feijão.

A Castanha do Brasil 
desempenha um papel 

especialmente importante no 
nosso sistema imunológico. Ela contém 

maiores concentrações de selênio quando
comparadas às outras oleaginosas. Também é

caracterizada por um perfil adequado de gorduras
boas, alto teor de proteínas e compostos bioativos.

Mas atenção! 
1 unidade de Castanha-do-Pará é

o suficiente para se ingerir por dia, para não haver
toxicidade com o selênio.
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Alimentos ricos em ômega-3:
peixes como salmão, arenque, atum, sardinha, truta e
cavala.

Nutrientes como o ômega 3, auxiliam na prevenção de doenças
que estão relacionadas à infecção e inflamação. Ou seja, o ômega 3
é um dos responsáveis por manter seu sistema imune fortalecido e
assim evitar doenças indesejáveis. 
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Própolis
Outro composto, além do ômega 3, 
que auxilia na imunidade do 
organismo é o própolis, que 
consiste em uma mistura 
de pólen, cera e resinas 
vegetais que as abelhas 
coletam por meio das 
enzimas salivares.



Foram descritas as principais vitaminas e minerais relacionados com
o fortalecimento do sistema imune. Porém, não podemos esquecer
que todas as frutas e vegetais são importantes para o bom
funcionamento da nossa imunidade.
 
Estimule o consumo desses alimentos para em torno de 5 porções
ao dia! E caso não seja do seu hábito, uma das formas de estimular
o consumo pode ser através das receitas a seguir:

1 folha de couve;
Suco de 1/2 limão;
1 pedaço pequeno
de pepino;
1 maçã vermelha picada;
3/4 xícara (chá) de água de
coco ou água filtrada.

Suco verde
 

1 beterraba;
1/2 maçã sem sementesc
om casca;
5 morangos;
1/2 cenoura;
1/2 copo (125 ml) de água.

Suco vermelho
 

Outras formas de aumentar o consumo de vegetais, é enriquecendo
preparações como arroz, carnes em geral feijões, sopas e caldos.
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Atenção aos alimentos
industrializados, que
são ricos em açúcares,
sódio, gorduras,
corantes e conservantes.
Esses alimentos além de
serem pobres em
nutrientes, quando
consumidos com
frequência podem levar
à inflamação no nosso
corpo.

Evite o consumo de alimentos 
processados (guloseimas, 
biscoitos, embutidos, 
enlatados etc.) e tenha com mais frequência na sua alimentação
aquilo que vem da natureza.

Carboidratos complexos:
Batata, macaxeira, inhame, cará, frutas e
vegetais e os alimentos integrais.

Proteínas de alto valor biológico:
Carnes magras em geral, ovo, leite e derivados.

Gorduras saudáveis:
Peixes em geral, abacate, oleaginosas (castanha,
amendoim, nozes, amêndoas), sementes e
azeite.
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6. sono E IMUNIDADE

Manter o sistema imunológico em forma dá trabalho. Muita energia
é gasta para que a patrulha de células que compõem suas
defesas permaneça a postos. 
 
Agora pense: qual é o momento ideal para realizar os ajustes
nesse sistema e mantê-lo em operação? Acertou quem pensou nas
horas de descanso noturno.
 
A privação do sono diminui a quantidade e a função das células
responsáveis pela imunidade, os linfócitos, monócitos e macrófagos.
Isso leva ao aparecimento de doenças infecciosas, resfriados e
diminuição do efeito das vacinas e tratamentos imunizantes.
 
Indivíduos que dormem menos de sete horas por dia estão três
vezes mais suscetíveis ao vírus causador da gripe do que aqueles
descansados por uma noite completa de restauração.
 
Sobre a qualidade do sono, o principal é evitar acordar demais
durante a noite, tratando corretamente problemas como o ronco e
a apneia do sono.
 
Por isso, durma bem, não deixe que nada atrapalhe seu sono!
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