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ubtítulo
Coronavírus é uma grande família de vírus

que causam infecções respiratórias, as
quais podem ocasionar desde um

resfriado comum a quadros mais graves
como a Síndrome Respiratória Aguda

Severa (SARS).
Esse vírus é responsável pela doença
chamada de COVID-19 (Corona Vírus

Disease - 19).



Dados Epidemiológicos

COVID-19

8 CASOS
EM CADA

MIL

No Espírito Santo

Junho

4 MILHÕES 

PREVALÊNCIAPOPULAÇÃO
ESTIMADA 2016

05
Março

1° caso

17

79.004 48.496 30.508

17.254 656 1.179



Dados científicos recentes constatam que a
transmissão da COVID-19 pode ocorrer mesmo

antes do indivíduo apresentar os primeiros sinais
e sintomas. Esse fato, por si só, demonstra a

gravidade da situação e a necessidade de
manutenção das medidas de distanciamento
social ampliada que foi adotada por diversos

gestores estaduais e municipais. Esse é o único
instrumento de controle da doenca disponível no

momento. O coronavírus vem apresentando
padrão de alta transmissibilidade em algumas

áreas geográficas.  

Contágio

Fonte: Ministério da Saúde



Todas as pessoas podem ser
contaminadas, porém existe um grupo de

risco, são eles:

Quem pode se 
contaminar?

Idosos Pessoas com
doença no 

coração

Pessoas com
doença respiratória

Obesos Diabéticos

Além desses, pessoas imunosuprimidas, com
doença renal crônica e gestantes de alto risco 

 também fazem parte do grupo de risco.

Fonte: Ministério da Saúde



Adulto com IMC < 20,0 Kg/m²;
Pacientes com lesão por pressão;
Inapetentes;
Quem apresenta diarréia
persistente;
História de perda de peso

A BRASPEN acrescentou ao grupo
de risco os seguintes indivíduos:

 

Fonte: Sociedade Brasileira de Nutrição
Parenteral e Enteral (BRASPEN)



Formas de contágio

Contato com secreções:
(gotículas, espirro, tosse e

catarro)

Contato físico:
(toque, aperto de mão,

abraço e beijo)

Contato com objetos e
superfícies contaminadas:

(celular, mesa, maçaneta,
brinquedo, etc

Fonte: Organização Mundial da Saúde



COVID-19 x GRIPE

COVID-19

GRIPE
COMUM

Febre Fadiga Tosse Seca

DiarréiaCoriza Dor de
 Garganta

Dificuldade
Respiratória

 

Febre Fadiga Tosse Seca

Coriza Dor de
 Garganta

Dores 
Musculares

Dor de
 Cabeça

Fonte: Organização Mundial da Saúde



Conforme nota do Conselho Federal de Nutrição
(CFN) sobre a pandemia, não há evidência da

transmissão de COVID-19 por alimentos. 

Fique em casa. Se for necessário sair, que seja
paramentado conforme os critérios

preconizados pela OMS e pela ANVISA.

Cuide-se

Considerações importantes:



Os locais de serviços essenciais têm risco
médio, necessitando de muitos cuidados!

- Supermercados
- Feiras Livres
- Restaurantes

- Drogarias

Fonte: Prefeitura Municipal de Vitória-ES

Fique atento



Cuidados com os alimentos

Durante a compra:

Mantenha a distância 
recomendada entre as pessoas

Use máscara e evite levar as
mãos aos olhos, boca e nariz

Não compre frutas e legumes já
porcionados, pois não há como

desinfetá-los

Se você está com sintomas de COVID-19 ou
pertence ao grupo de riscos, faça compras
on-line,  por telefone ou peça para alguém

fazer as compras

Fonte: Ministério da Saúde



As sacolas serão
 descartadas?

SIM NÃO

Ao chegar em casa:

Guarde todas dentro
de uma só, e higienize

essa por fora com água
e sabão ou álcool 70

Higienize todas por dentro
e por fora com água e

sabão ou álcool 70

Fonte: Ministério da Saúde



Frutas, verduras e
legumes

Se consumidos crus, devem ser
higienizados em imersão com solução

clorada (1 colher se sopa de água
sanitária para cada litro de água).



Produtos
Embalados

Empacotados, enlatados, em vidrarias
ou tetra pak - Lavar com água e sabão

ou com uma flanela embebida em
sanitizante (1 colher se sopa de água

sanitária para cada litro de água).



Desembalar, lavar, transferir para
outra embalagem e armazenar. É

prudente, durante a quarentena, não
consumir carnes e peixes crus ou mal

cozidos.

Carnes e Peixes



Ovos

Guardar em caixa
fechada dentro da

geladeira. Lavar somente
na hora de usar.

Delivery
Borrifar álcool 70 em todas as faces da
embalagem. Retirar o alimento e dispor

em louças da casa. A embalagem deve ser
descartada.



Depois de tudo higienizado e guardado,
limpe as superfícies de apoio, maçaneta da

porta de entrada, retire e lave os panos,
lave bem as mãos e passe álcool 70.

Se possível, troque de roupa.



Vamos fortalecer o
Sistema Imunológico 

  O corpo humano possui uma defesa conhecida como
sistema imune. É um mecanismo que realiza uma

proteção ao corpo contra microorganismos e agentes
estranhos. 

Alimentação adequada

Prática de atividade
física

Qualidade do sono

Hábitos importantes

Além disso, o hábito de fortalecer a espiritualidade e reduzir
o estresse também contribuem para um melhor

funcionamento do Sistema Imunológico
Fonte: Guia Alimentar Brasileiro



É através da alimentação que ocorre o
fornecimento de proteínas, carboidratos,
lipídios, vitaminas, minerais e fibras para

o nosso organismo.  

Alimentação

Fonte: Guia Alimentar Brasileiro

Estes nutrientes são fundamentais para o
bom funcionamento do nosso sistema

imunológico, especialmente no combate
às infecções.  



Já sabemos da importância dos
alimentos, mas o que demos comer e

o que devemos evitar?

Alimentos In Natura;

Alimentos variados;

Ricos em Vitamina C;

Ricos em Vitamina D;

Fontes de Zinco;

Ingestão de água.

Alimentos ultra
processados;
Frituras;

Açúcares;

Refrigerantes;

Bebida alcóolica;

Tabaco.

 

Ou seja...

Alimentação



Descasque
mais

Desembale
menos



Comorbidades
Algumas Doenças Crônicas Não

Transmissíveis (DCNTs) estão diretamente
relacionadas à hábitos alimentares ruins.

Em um momento de pandemia, como o
que estamos vivendo, pessoas portadoras
dessas doenças ficam mais vulneráveis à

infecções como a COVID-19.
 



Triagem
COVID-19

confirmado
Aferição de peso

e altura

Registro de
prontuário

Avaliação geral
Triagem

Nutricional
Pront HU

Definição de
consistência

Prescrição
dietética

Avaliação da
aceitação e se há
necessidade de
suplementação

A terapia nutricional é um dos fatores
fundamentais no tratamento integral da
COVID-19 em pacientes hospitalizados,

sugere-se o seguinte fluxograma:

Fonte: Sociedade Brasileira de Nutrição
Parenteral e Enteral

COVID-19 CONFIRMADO, E AGORA?



No caso de pacientes internados por COVID-19
não será possível realizar a avaliação
antropométrica. Se houver sinais de

emagrecimento, perda de massa muscular ou
sinais clínicos de deficiência de nutrientes, os

mesmos devem constar na evolução.

Triagem Nutricional

Fonte: European Society of Parenteral and Enteral
Nutrition (ESPEN)

 Dessa maneira, o monitoramento do estado
nutricional deve estar incluído no plano de

cuidados do paciente com COVID-19.



A perda de olfato, paladar e a inapetência
afetam a aceitação alimentar, com isso a

suplementação oral deve ser considerada
até que todas as necessidades nutricionais

sejam atingidas.

Terapia Nutricional

Riscos Nutricionais
 

Pacientes sem ventilação mecânica:

Aporte calórico: iniciar entre 15 a 20 Kcal/Kg/dia e evoluir 
para 25 Kcal/Kg/dia;

Aporte proteico: entre 1,5 a 2,0g/Kg/dia mesmo em pacientes 
com disfunção renal

Fonte: Sociedade Brasileira de Nutrição
Parenteral e Enteral



A via preferencial em
pacientes graves é a Nutrição Enteral (NE),
caso seja contraindicada, deve se iniciar a

Nutrição Parenteral (NP). 
Para reduzir produção de CO2 em pacientes
críticos com disfunção pulmonar, não devem

ser utilizadas fórmulas com baixo teor de
carboidratos e alto teor de lipídio.

Pacientes com ventilação mecânica:

Em pacientes com disfunção
respiratória aguda e/ou renal, utilizar

fórmulas enterais com densidade
calórica de 1,5 – 2,0 kcal/ml.

Fonte: Sociedade Brasileira de Nutrição
Parenteral e Enteral



A prescrição dietética deve ser elaborada com
base nas diretrizes estabelecidas no diagnóstico

nutricional, elaborando plano alimentar com
base na avaliação do estado nutricional.

Alimentação do
sobrevivente

Conheça o Guia Alimentar para a
População Brasileira

https://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/guia_alimentar_populacao
_brasileira_2ed.pdf

https://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/guia_alimentar_populacao_brasileira_2ed.pdf
https://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/guia_alimentar_populacao_brasileira_2ed.pdf


Saiba mais em...

https://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/guia_alimentar_populacao_brasileira_2ed.pdf

