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Rotina Pós Covid-19
Orientações do ambulatório de
nutrição da Santa Casa LorenaObservação Importante:

Pacientes com Covid-19 que estiveram interna-
dos na Santa Casa Lorena poderão tirar dúvi-
das sobre sua alimentação pós alta através do 

número de telefone 
12- 3159 3349 as segundas feiras das 8:30 as 

9:30h.

Pacientes em regime de internação na progra-
mação para alta poderão tirar suas dúvidas em 
relação a alimentação através do telefone 12- 
31593349 ramal 216 em horário pré agendado 
no setor de ambulatório convênios ou encami-
nhar dúvidas por escrito para a equipe de nu-

trição do ambulatório de convênios Santa 
Casa. 

Esta modalidade de atendimento será realiza-
da somente durante o período em que as con-
sultas presenciais não forem agendadas, con-
forme Resolução CFN nº 646, de 18/03/2020 

e Resolução CFN nº 684 de 11/02/2021.



Após a alta hospitalar, o corpo, em geral, continua debilitado, devido ao período 
de internação e imobilização, além do alto gasto de energia que o organismo 
necessita para recuperar-se. As queixas mais comuns no pós-alta COVID são: 
dificuldade para respirar, fadiga, fraqueza muscular nas pernas e costas, dores 
corporais, déficits cognitivos, falta de apetite, anosmia (sem olfato), ageusia (sem 
paladar), cansaço e falta de ar para mastigar.
A nutrição se faz de suma importância para a recuperação, é o primeiro passo!
Com isso, selecionamos algumas orientações, diante das queixas mais comuns, 
para ajudar na recuperação em casa.

Falta de apetite
A falta de apetite é um sintoma comum em qualquer virose, não sendo diferente 
no caso da Covid-19.
O que fazer?
1-Fazer refeições em pequenos volumes e várias vezes ao dia. Mesmo que não 
sinta fome, não deixe de se alimentar.
2-Optar por alimentos com maior oferta energética e/ou proteicas, como:
- ovos,
- Leite e derivados,
- abacate,
- azeite de oliva,
- creme de leite.
3-Aumentar variedade dos pratos proteicos como carnes, frango, peixes, ovos, 
miúdos, vísceras e leguminosas como feijão, ervilha, lentilha, grão de bico.
4-Suplementos alimentares podem ser indicados. Procure um nutricionista para 
te ajudar na escolha.

Atenção: A utilização de suplementos alimentares líquidos ou em pó deve ser 
feita conforme orientação do nutricionista. Na ocasião da alta, converse com 
este profissional sobre a possível utilização de suplementos no planejamento 

alimentar.

5-Mantenha boa hidratação com água, chás e sucos naturais sem açúcar. 
Dica para calcular a necessidade de hidratação individual é multiplicar 35ml pelo 
peso corpóreo.
6-Evitar consumir preparações pobres em nutrientes como gelatinas, sopas e 
caldos ralos. Com pouco apetite e consumo de preparações com baixa oferta 
energética a chance de desnutrir é maior.

Anosmia (ausência do olfato) e
Ageusia (ausência do paladar)

O uso de temperos naturais no preparo de refeições pode ajudar a realçar o 
sabor dos alimentos.
Se tiver a sensação de gosto metálico ao se alimentar, tente substituir os utensí-
lios de metal por de plástico.
Dica de receita de sal de ervas para realçar o sabor dos alimentos:

Cansaço, falta de para mastigar e fadiga
Na presença de doença respiratória é comum a sensação de fadiga e cansaço ao 
mastigar os alimentos, para reduzir esse sintoma seguir as seguintes orientações:
- prefira alimentos de fácil mastigação, cozidos, desfiados, moídos. Por exemplo: 
preferir o frango desfiado ao filé de frango grelhado, a carne moída ao invés de 
bife, legumes cozidos ao invés de uma farta salada crua;
- descansar antes de iniciar as refeições e evitar conversar enquanto se alimenta.

Atenção: cuidado ao preparar e consumir alimentos de mais fácil mastigação, 
pois ao serem diluídos (como no caso de sopas), tendem a ter menos energia, 

proteína e nutrientes.

Algumas dicas práticas para modificar a consistência e aumentar a oferta energé-
tica:
- Arroz: pode ser preparado mais papa, mas no cozimento acrescer leite de coco 
junto à agua ou ao final do cozimento acrescer creme de leite ou maionese para 
deixa-lo cremoso, assim aumenta a oferta energética;
- Macarrão: preferir massas em menor formato e adicionar molho com carnes, 
frango, creme de leite.
- Carnes: substituir a forma grelhada ou assada por refogados e ensopados. 
Consumir picadinha, desfiada ou moída.
- Legumes e verduras: evitar consumir em maior quantidade verduras e legumes 
crus, preferir cozidos ou em formas de purês, suflês ou em omeletes nutritivas.

Atenção: cuidado ao preparar e consumir alimentos de mais fácil mastigação, 
pois ao serem diluídos (como no caso de sopas), tendem a ter menos energia, 

proteína e nutrientes.


