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INTRODUÇÃO 

 

     Em 2019, na cidade de Wuhan na China, foram registrados 

os primeiros casos de COVID-19, se espalhando rapidamente, 

tornando-se uma pandemia mundial. É uma doença 

infecciosa, pode ser fatal, atingindo, principalmente, o sistema 

respiratório. A propagação, inicialmente, deu-se devido à 

contaminação de animais vendidos em mercados, 

posteriormente, de pessoas para pessoas através de 

gotículas de saliva, espirro e tosse. Pacientes infectados 

podem apresentar sintomas como febre, tosse, falta de ar, 

náuseas, vômitos, diarreia e dor abdominal, em casos graves 

síndrome respiratória aguda.  

     A Organização Mundial de Saúde declarou situação de 

emergência em 2020, o surto da doença. Em uma parceria 

diária, o Ministério da Saúde e Vigilância em saúde divulga 

dados, atualizando a situação epidemiológica da Covid-19 no 

Brasil. A preocupação e o medo fizeram e fazer parte do dia-a-

dia da população, trazendo impacto emocional negativo, 

refletindo diretamente no sistema imunológico. Governos, 

inclusive o do Brasil, adotaram medidas de isolamento, 

restringindo a circulação e aglomeração de pessoas, a fim de 

evitar o caos no sistema de saúde, diminuição da transmissão 

direta da Covid-19, modificando o estilo de vida das pessoas, 

como aumento do consumo de álcool, distúrbios do sono, 

hábitos alimentares, distúrbios psicológicos, estresse 

prolongado, ganho de peso etc.  

     Em relação as alterações ocorridas no consumo de 

alimentos, foi observado o aumento da ingestão de produtos 

industrializados ultraprocessados, com altos teores de 

açúcares, que causam uma sensação de bem estar e alívio do 

estresse momentâneo. Com as mudanças econômicas, 

devido à pandemia, a aquisição de alimentos foi atingida e as 

escolhas alimentares têm sido relacionadas ao poder de 

compra e não a qualidade nutricional dos alimentos.  

     Até o presente momento não há cura para a doença e a 

intervenção nutricional, em pacientes de terapia intensiva tem 

papel importante, considerando a interação droga-nutriente, 

favorece a recuperação de pacientes com COVID-19.  

OBJETIVO 

 

     Analisar as modificações na alimentação, estilo de vida e 

estado nutricional em pacientes pós-COVID-19.  

 

METODOLOGIA 

 

     Será adotado um estudo descritivo com pacientes pós-

COVID-19, cujos critérios de inclusão adotados serão: idade 

mínima 18 anos e máxima de 60 anos, indivíduos de ambos 

os sexos e aceite por meio de assinatura do termo de 

consentimento.  

     A coleta de dados será realizada através de 

preenchimento de formulário por meio do Google Forms, 

com perguntas elaboradas pelas pesquisadoras para coletar 

dados referentes às mudanças alimentares e de estilo de 

vida, modificações no estado nutricional e condições atuais 

de saúde após a contaminação pelo vírus da COVID-19.  

 

RESULTADOS ESPERADOS  

 

     Espera-se que com os achados desta pesquisa, os 

profissionais nutricionistas se redirecionem com uma 

intervenção nutricional adequada proporcionando saúde e 

qualidade de vida aos pacientes pós-covid19, por meio de 

uma alimentação associada a um estilo de vida mais 

saudável. 
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