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COVID-19, quarentena e alimentação: Impacto sobre o ganho 

de peso 

 

Esse período de isolamento social que estamos vivenciando tem sido 

desafiador em muitos aspectos, incluindo a manutenção de uma alimentação 

saudável e do peso corporal. É possível que todos os sentimentos que afloram 

nesse período impactem na sua alimentação, aliás existe uma grande relação 

entre o que sentimos com o que comemos. Além disso, outra potencial ameça 

de agravamento dos problemas de peso é o aumento do sedentarismo e maior 

procura por produtos não perecíveis, como os alimentos industrializados, os 

quais muitas vezes são visto como alimentos que nos trazem conforto.  

Por outro lado, manter uma alimentação saudável junto com outros 

bons hábitos de vida é primordial para o fortalecimento do sistema imune, o 

que pode ser útil no combate contra diversas doenças, incluindo a COVID-19. 

Sendo assim, manter uma alimentação saudável deve ser a principal meta 

nesse período. 

Dessa forma, a fim de auxiliar no combate ao ganho de peso bem como no 

fortalecimento do sistema imunológico algumas medidas simples podem ser 

adotadas quanto a alimentação, como planejar a aquisição dos alimentos e das 

refeições; escolher os alimentos com atenção; evitar preocupações exageradas 

com o seu peso nesse período, assim como evitar dietas muito restritivas; dar 

preferência para alimentos in natura e evitar os ultraprocessados; não 

esquecer de beber água e se possível exercitar-se. Por fim, não esqueça de 

higienizar adequadamente os alimentos e suas embalagens.  

Para saber mais: 

1. Conselho Federal de Nutricionistas  

2. Associação Brasileira de Nutrição 

3. Fundação Oswaldo Cruz 

4. Conselho Regional de Nutricionistas do RS  

https://www.cfn.org.br/
https://www.cfn.org.br/wp-content/uploads/2020/03/GUIA_ASBRAN_COVID19.pdf
http://www.direh.fiocruz.br/aplicativos/gconteudo/ata20200327082853.pdf
http://www.crn2.org.br/crn2/portal/default.php

