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Durante a pandemia de covid-19 precisamos fazer 
algumas mudanças para cuidar da nossa saúde. 
Passamos por quarentena, alguns de nós por isola-
mento e mantemos o distanciamento social, 
mesmo com a reabertura de serviços como o 
comércio. Ainda precisamos cuidar da higiene, do 
nosso equilíbrio emocional e da nossa alimentação.

A alimentação é essencial para a nossa vida e 
saúde, mas também é uma forma de curtir a vida, 
de deixar o nosso reggae mais gostoso, de juntar a 
galera, de ficar de boa relaxando... Todo canto que 
tem gente tem comida, né não?

Por isso, reunimos para você nesta cartilha algu-
mas dicas sobre alimentação saudável em tempos 
de covid-19. Se ligue que essa ideia é check!

Comer bem
que mal tem?

AMANAYARA KÁTIA



Você sabia que

Comer ajuda nosso sistema imunológico?

Vitaminas e minerais podem ajudar as 
defesas naturais do nosso organismo, mas 
elas não são encontradas em qualquer 
alimento não!

Selênio

Vitamina C Zinco

Vitamina A

Ferro

Vitamina E

Vitamina C: Acerola, laranja, mamão, 
manga, goiaba, limão, abacaxi, melancia.

Vitamina A: Fígado de boi, fígado de 
galinha, ovos, leite, cenoura, batata 
doce, couve, beterraba, mariscos, aba-
cate, leite

Vitamina E: Óleo de girassol, amendoim, 
óleo de canola, azeite de oliva, abacate, 
fígado de galinha, mariscos

Selênio: Castanha do Pará, fígado de 
boi, carne de boi, frutos do mar, gema de 
ovo, brócolis, couve-flor

Zinco: Ostra, carne e fígado de boi, 
fígado de galinha, frango, castanha de 
cajú, amendoim, aveia, feijão, sardinha

Ferro: Mariscos, fígado de galinha, 
fígado e carne de boi, peixes, feijão, 
ervilha, espinafre, farinha de aveia, e 
muito mais

Conheça e coloque em sua 
alimentação alguns dos alimentos 
que tem esses nutrientes:

Essas vitaminas e minerais 
ajudam a fortalecer nosso 
sistema de defesa contra 
doenças, como a Covid-19

Pegue a visão!



Quem foi que disse que

Comida só é gostosa se estiver embalada?

Super dica: um chá pode resolver!
Ervas medicinais são incríveis, e vão além do 
fortalecimento da imunidade!

• Se você estiver agoniada, com a cabeça a mil: 
tome um chá de cidreira, camomila ou capim 
santo;

• Na maresia: tome um chá de alecrim;

• Com o estômago pesado: chá de espinheira 
santa ou boldo.

Santo de casa faz milagre, sim! Para saber mais, 
pergunte aos velhos da sua família! Eles têm 
muito a ensinar!

Sem dúvidas a alimentação dos nossos 
velhos era mais natural! Lembre dos 
alimentos que fazem parte da alimenta-
ção dos povos indígenas e negros, da 
nossa própria história.

Valorize o que é nosso! 

Cuscuz de milho, fruta-pão, aipim, 
batata doce, inhame, banana da terra, 
muitas frutas, folhas, arroz, feijão, 
carnes assadas, peixes assados, frutos 
do mar, etc.

Não se esqueça dos chás e das ervas 
medicinais

Pegue a visão man: 
Alimento industrializado é BARRIL! 

Alimento natural é filé da Bahia!

A regra é clara:

Descasque mais; 
desembale menos!

Você já pensou como os nossos velhos 
comiam antes dessa modernidade toda, antes 
dos alimentos em latas, sacos, garrafas ou 
dos venenos na alimentação?



São alimentos cheios de açúcares e gorduras, com 
poucas vitaminas e minerais, como por exemplo:

Não é querendo botar gosto ruim, mas comer 
alimentos com muita gordura não é uma boa 
ideia. Além de rebaixar as defesas do nosso 
corpo, ainda pode trazer doenças como 
pressão alta e problemas no coração

Em tempos que milhares de pessoas perdem 
a vida por conta da covid-19, precisamos nos 
cuidar e dar ao nosso corpo o que ele precisa 

para se defender: uma boa alimentação!

Você já ouviu falar em

Alimentos de baixo valor nutricional?

NÃO VÁ QUE É BARRIL!

O MELHOR REMÉDIO

Fast-food
Hamburguer, milk 

shake
Chocolate, bolo, 

sorvete
Batata-frita, carne 

frita, pastel
Mortadela, salsicha, 

calabresa

Doces Frituras Embutidos



Comer é massa, porém não preenche 
os vazios da vida, e não resolve 
nossos problemas... só cria novos!

Oxente

Por que descontar as emoções na comida?

Avalie suas emoções
E se estiver virado na jiraia, retado, 
triste ou agoniado, pense que não vai 
adiantar nada enfiar o pé na jaca e 
descontar na comida.

Comer demais é tão ruim quanto 
comer mal. 

Repare quais atividades conseguem 
te deixar mais leve, e procure 
recuperar os costumes da sua família!

Veja alguns exemplos:

Ouça música ou dance

Tire um período para meditação

Faça uma oração / reze

Tente manter o bom humor

Faça artesanato

Conte casos
Converse com as pessoas que estão 
no isolamento social com você

Brinque e converse com as 
suas crianças



Quer um toque sobre a compra dos alimentos 
durante a pandemia de COVID-19? 

Como se proteger 

Comprando alimentos durante a pandemia?

Proteja-se!
• Diminua suas idas ao mercado;

• Não faça mercado quando estiver 
com fome, é a maior roubada!

• Faça uma lista de compras com o que 
realmente precisa;

• Escolha alimentos saudáveis

• Escolha frutas e legumes da época;

• Lave as mãos com água e sabão ou 
passe álcool 70% antes e depois de ir 
ao mercado;

• Ao chegar em casa, higienize as em-
balagens dos alimentos e os sacos 
plásticos do mercado

Não esqueça da sacolinha!
Tem três formas eficientes de limpar 
as embalagens e sacolinhas do merca-
do:

• Lavando com água e sabão;

• Passando álcool 70%;

• Passando água sanitária diluída em 
água

Adicione em uma garrafa 
de plástico (de 
preferência uma que não 
seja transparente

2

Em seguida acrescente 
na garrafa 3 copos de 250 
ml de água filtrada

3

Pegue um copo 
descartável de 250 ml e 
encha ele de água 
sanitária

1
Guarde em frasco escuro 
e vedado para não perder 
o teor de cloro ativo

Utilize um frasco com 
borrifador para facilitar a 
aplicação ou utilize um 
frasco de plástico de 
desodorante

Como fazer a diluição
da água sanitária após ser diluída

Como guardar a água sanitária



Não basta lavar. Tem que higienizar!
Higienizar significa lavar com água e 
sabão, e deixar de molhor por 15 minutos 
em uma solução

Você sabe que frutas, folhas e legumes precisam

Ser higienizados antes do consumo?

Aprenda a higienizar seus alimentos:

Beber água diretamente da 
torneira é BARRIL!
Outra dica massa é cuidar da qualidade 
da água que bebemos!

Para beber água de qualidade use:

• Filtro de barro

• Purificador de água

• Água mineral

Pra continuar ligado:
• Higienize as frutas, as folhas e os legu-
mes;

• Beba água de qualidade;

• Cuida de si, dos alimentos e do ambien-
te. Essa receita é sucesso para fortale-
cer a nossa saúde!

Misture 1 colher de sopa de hipoclorito de 
sódio (água sanitária) em 1 litro de água;

1

Coloque as frutas, legumes ou verduras na 
solução por 15 minutos;

2

Retire os alimentos da solução e lave em 
água corrente;

3

Deixe secar naturalmente
4



Você pode fazer branqueamento nos 
alimentos, aumentando o tempo que eles 
duram no congelador

Você sabe como legumes e folhas

Podem durar mais tempo?

Mas o que é branqueamento?
Branqueamento é uma técnica de con-
servação dos alimentos, onde damos um 
choque de temperatura neles antes de 
colocar para congelar.

Fazer branqueamento nos alimentos faz 
com que os alimentos durem mais 
tempo.

Vantagens do branqueamento
• Os alimentos conservam vitaminas e 
minerais, a cor e o sabor;

• Reduz a carga de bactérias que podem 
estar presentes no alimento;

• Diminui a ação que amadurece e estra-
ga o alimento, evitando o desperdício.

Tire da água 
fervente e mergulhe 

na água com gelo 
por 1 minuto

Coloque em vasilha 
plástica ou em sacos 

para alimentos

Coloque uma etiqueta 
ou escreva no saco a 

data do congelamento 
e o nome do alimento

Higienize as folhas e 
legumes uma a uma

Corte do jeito que vai 
usar

Coloque as folhas e 
legumes na água 

fervente 

O tempo de fervura pode ser diferente para cada 
alimento. Veja a tabela abaixo

1 2 3

!

!

4 5 6

Abóbora madura picada

Abobrinha picada

Abobrinha ralada

Acelga picada

Batata

Batata-doce

Berinjela

3 minutos

2 a 3 minutos

1 a 2 minutos

2 minutos

3 a 5 minutos

Cozinhe e congele o purê

4 minutos

Brócolis

Cenoura inteira

Cenoura picada

Cheiro-verde

Couve-flor picada

Ervilha em grão

Espinhafre picado

2 minutos

5 minutos

5 minutos

2 minutos

3 a 4 minutos

1,5 a 2,5 minutos

2 minutos

Vegetal Tempo de fervura Vegetal Tempo de fervura
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Aprenda a fazer o branqueamento:



Alguns sintomas afetam diretamente nossa 
vontade de comer, como sentir pouco ou 
nenhum gosto ou cheiro da comida

O que fazer agora

Que a COVID-19 me pegou?

Recomendações gerais
Se alimente 6 vezes ao dia: café da 
manhã, lanche da manhã, almoço, lanche 
da tarde, jantar e ceia;

Evite alimentos gordurosos e frituras;

Evite tomar líquidos durante as refei-
ções;

Escolha frutas da estação e da sua 
região, para ter fácil acesso;

Prepare alimentos grelhados, cozidos 
ou ensopados.

Não está conseguindo sentir 
gosto ou cheiro dos alimentos?
Prepare refeições coloridas, uma boa 
aparência conta muito;

Escolha ingredientes que você goste;

Evite contato com alimentos ácidos 
(vinagre, limão, laranja);

Use mais temperos nos alimentos para 
aumentar o sabor (alho, cebolinha, coen-
tro, salsa, manjericão);

Evite alimentos muito quentes!

Está sentido cansaço para fazer 
atividades do dia?
Descanse antes das refeições;

Prepare refeições que são fáceis e práti-
cas;

Coma devagar e mastigue bem os 
alimentos

Fique ligado

Se sentir falta de ar ou piora de doenças 
que você já tem, é hora de procurar uma 
Unidade de Pronto Atendimento ou hos-
pital de referência para a COVID-19



Fique de olho nas dicas

Para se cuidar durante a pandemia 
da COVID-19

Preste atenção no que você sente. Comer por emoção é diferente de comer 
por fome. Se estiver agoniado, triste, com o coração apertado se pergunte: “Eu 
realmente estou com fome?”

1

Se ligue nas dicas de conservação dos alimentos para evitar o desperdício;
2

Resgate a alimentação dos seus velhos e velhas (avós, pais) e lembre-se 
quanto mais natural for a alimentação, melhor para a saúde.

3

Não fique cheio de gracinha pra cima da covid-19, essa doença é barril! Cuide 
de você e de quem você ama. Tome todos os cuidados de higiene ao sair, 
quando estiver na rua e ao voltar pra casa.

4

Não fique cheio de gracinha pra cima da covid-19, essa doença é barril! Cuide 
de você e de quem você ama. Tome todos os cuidados de higiene ao sair, 
quando estiver na rua e ao voltar pra casa.

5

Oxe, vai dar mole pra covid te pegar, é? Se saia de muvuca... O melhor agora é o 
distanciamento social. Fique em casa! Se precisar sair, use a máscara!

6



É isso aí, meu povo…

Essa cartilha trouxe dicas para melhorar a 
nossa alimentação em tempos de pande-
mia. Leia com atenção e veja o que conse-
gue fazer. 

Sabemos que cada cabeça é um guia e que 
cada um sabe onde doem seus calos, mas 
acreditamos que mudando a alimentação 
podemos melhorar nossa saúde. 

Oxe e nada de dá o zigue no distanciamento 
social. Se saia de muvuca e fique na sua 
casa sempre que puder! 

Isso tudo vai passar e logo estaremos 
juntos com a galera novamente! Bote fé!!!

Não esqueça...

É melhor prevenir do que remediar!

Um xero!

AMANAYARA KÁTIA



Um pouquinho

Da nossa história

Nós, pertencentes ao povo indígena e Negro, vivemos 
milenarmente olhando para o nosso passado, para a 
nossa história, buscando manter a força da ancestrali-
dade e da União coletiva que marca nossa caminhada.

Com esse referencial é que uma mulher negra Brasilien-
se (Adhani Mukamtagara) apoiou a ideia de uma mulher 
indígena baiana (Julí Tupinambá), conectando-a a duas 
mulheres negras paulistas (Hon Porfirio e Yara Santos), 
dando inicio a mais uma rede de apoio, marcada pela 
irmandade e protagonismo entre negras e indígenas 
brasileiras. 

A ideia inicial foi criar ilustrações de profissionais de 
saúde negres e indígenas, destacando o lugar que já 
ocupamos no mercado de trabalho em saúde e defen-
dendo-o para as futuras gerações, povos das favelas, 
dos morros, das aldeias, das áreas de retomada, dos 
quilombos. 

Essa cartilha foi produzida por dentro da residência 
multiprofissional em saúde da família (Fesf-SUS 
/Fiocruz) da cidade do Salvador na Bahia, como ativida-
de curricular das Nutricionistas residentes do primeiro 
ano (Jamile Braz e Myrelle Santos). A missão era produ-
zir material de comunicação em saúde voltado a 
alimentação saudável para o enfrentamento da pande-
mia de covid-19, com linguagem acessível, popular, 
peculiar do povo soteropolitano, com dicas de fácil 
aplicação cotidiana. 

Associamos a essa missão a ideia de criar personagens 
que representassem o Negro e o indígena, evidencian-
do elementos de representatividade dos nossos povos, 
sendo super acolhida pelas residentes e também pelas 
irmãs paulistas, Hon e Yara, que já atuam com essa pers-
pectiva em seus territórios.

As residentes junto com a apoiadora pedagógica 
elaboraram o conteúdo e a concepção intelectual 
do projeto, Hon realizou a diagramação da cartilha e 
Yara criou as duas personagens utilizadas no mate-
rial, denominadas carinhosamente pela sua criado-
ra de Katia e Amanayara.

Vale ressaltar que essa relação não envolveu inves-
timento monetário, mas sim afetivo, de cooperação 
coletiva e apoio mútuo entre mulheres... essa 
herança temos forte! 

Então, acho que dá para notar que esse material 
fala sobre nutrição e muitas outras coisas... Fala 
sobre resistência, protagonismo popular, resiliência 
e valorização da ancestralidade e da cultura negra e 
indígena.

Acreditamos que os nossos povos merecem ser 
vistos e valorizados e, não apenas pelo quantitativo 
que representam, mas principalmente pela impor-
tância histórica e social que possuem na formação 
dos povos brasileiros. 

Sabemos que temos muitos Brasis dentro de um 
território! É preciso valorizar as diferenças e reco-
nhecer a riqueza que cada povo trás consigo. É 
impossível falar de saúde sem respeitar o direito à 
diferença cultural, sem buscar a equidade e a 
garantia dos direitos de cidadania para toda a popu-
lação. Nossa luta sempre estará atrelada a isto!



Um pouquinho

Da nossa história

Myrelle Carvalho Santana, natural de Tobias Barreto – SE. Nutri-
cionista residente em saúde da família no programa de residência 
multiprofissional da Fundação Estatal de Saúde da Família e 
Fundação Oswaldo Cruz – FESF-SUS/FIOCRUZ.

Horrana Porfirio Soares, ou Hon Porfirio, natural de São 
Paulo -  SP, estudante de design generalista pela Universida-
de de São Paulo, UX Designer e idealizadora do projeto de 
pesquisa Cadê os pretos no design? 

Yara Santana dos Santos, natural de São Paulo - SP, estu-
dante de design generalista pela Universidade de São Paulo

Jamile da Costa Braz, natural de Salvador - BA, nutricionista 
residente em saúde da família, no Programa de Residência Multi-
profissional da Fundação Estatal de Saúde da Família e Fundação 
Oswaldo Cruz – FESF-SUS/FIOCRUZ.

Juli Ferreira de Oliveira, mulher indígena do povo Tupinambá, 
natural de Salvador - Bahia, Nutricionista, Mestre em Saúde Coleti-
va, especialista em Saúde da Família e em Nutrição na Atenção 
Básica, atualmente Apoiadora Pedagógica do Núcleo de Nutrição 
do Programa de Residência Multiprofissional em Saúde da Família 
da FESF-SUS/Fiocruz, campo de prática de Salvador-Bahia. 
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