EQUIPE DE NUTRIÇÃO
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NUTRIENTES
PARA AUMENTAR
A IMUNIDADE
VITAMINAS
As vitaminas são importantes para
melhorar e fortalecer o sistema de defesa
e imunológico. No período de quarentena,
recomenda-se priorizar a vitamina C e
vitamina D. A vitamina D aumenta a
imunidade contra a Covid-19, já que
ajuda a proteger o sistema respiratório e
a combater doenças infecciosas
respiratórias agudas. Mesmo em casa, é
importante se expor ao sol para repor a
vitamina D no corpo. Separar um tempo
do dia para ficar em frente da janela e
abaixo do sol é uma boa dica.

ALIMENTE-SE BEM E
HIDRATE-SE
Para aumentar a imunidade, prefira
manter uma alimentação saudável,
balanceada e equilibrada, rica em frutas
e verduras, com prioridade para carnes
magras (como peixes e frangos), sem
excesso de frituras e gorduras.
Também é importante que mantenha
uma hidratação contínua ao longo da
rotina. O recomendado é ingerir de 2 a 3
litros de água por dia.

PRATIQUE ATIVIDADE FÍSICA
EM CASA
DURMA BEM
Estudos recentes já apontam que uma
boa noite de sono diminui as chances de
uma pessoa contrair um resfriado.
Por isso, o recomendado é dormir de 6 a
8 horas por noite, possibilitando uma
qualidade de sono favorável para os
hormônios e para as condições cardíacas.

A prática de atividades físicas ajuda no
bom funcionamento da circulação
sanguínea e auxilia as células de defesa a
circularem pelo organismo.
O indicado é realizar exercícios físicos de
leves a moderados, no mínimo 3 vezes na
semana, em casa.

NÃO FUME

NÃO CONSUMA
BEBIDAS ALCOÓLICAS
O consumo de álcool em excesso deixa o
organismo mais vulnerável para
problemas respiratórios, como
pneumonia, o que representa um grande
risco para a piora de quadros
do novo Coronavírus,
especialmente após os 45 anos.

E o fumo, claro, já possui impactos
conhecidos no pulmão e nas funções
respiratórios, sendo também
contraindicado, principalmente no
momento atual de pandemia da Covid19.

Nutrientes essenciais
para aumentar
a imunidade:

Vitamina C

As melhores fontes de
vitamina C são a acerola,
goiaba, kiwi, morango,
laranja, pimentão,
brócolis e couve de
bruxelas.

Vitamina A

Os alimentos ricos em
vitamina A são o fígado,
gema de ovo, óleos de
peixes, cenoura,
espinafre, manga e
mamão.

Probióticos

São encontrados em
iogurtes e leites
fermentados, kefir e
kombucha.

Ácido fólico

Os alimentos ricos em ácido fólico são
as verduras de folhas verde escura,
como o espinafre, o brócolis, as
acelgas, os espargos, a couve-flor e
os agriões.

Minerais

Zinco e selênio são
essenciais para a
imunidade. Encontramos
na linhaça, gema de ovo,
leite e oleaginosas.

Betaglucanas

Encontradas na aveia e em
cogumelos. Estimula as células
imunológicas do corpo,
reduzindo a incidência de
infecções.

