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DESAFIOS DA NUTROLOGIA DURANTE E
PÓS – COVID
CHALLENGES OF NUTROLOGY DURING
AND POST – COVID
Sandro Ferraz1
RESUMO
Um dos maiores desafios desse estudo é mostrar a importância que reside na
conscientização acerca das etapas da nutrologia frente à pandemia e a
notabilidade dos alimentos que aumentam a imunidade, assim como descrever o
papel fisiológico dos micronutrientes: zin
zincos
cos e vitamina D e o possível benefício
do uso de suplementação para a melhora ou não da imunidade na prevenção e
tratamento da covid-19.
Palavras-chaves: Nutrologia. Alimentos. Vitamina D. Zinco. Covid-19.
Covid

ABSTRACT
One of the biggest challenges of this study is to show the importance that lies in
raising awareness about the stages of nutrology in the face of the pandemic and
the notability of foods that increase immunity and describing the physiological role
of the micronutrients zinc and vitamin D and tthe
he possible benefit of using
supplementation for the improvement or not of immunity in the prevention and
treatment of covid-19.
Keywords: Nutrology. Food. Vitamin D. Zinc. Covid-19.
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1 INTRODUÇÃO
Em março de 2020, fomos surpreendidos por uma pandemia que causou
mais de 5 milhões de mortos pelo mundo. A COVID
COVID-19
19 é caracterizada por uma
síndrome respiratória aguda de origem infecciosa, causada pelo coronavírus.
Essa doença é de difícil prognóstico visto que ela se apresenta de forma
variada em determinadoss grupos de pessoas.
Sabemos que os pacientes mais acometidos são os pacientes obesos ou
que já apresentam comorbidades como HAS (hipertensão arterial sistêmica),
diabetes, nefropatas e cardiopatas, além de pacientes imunodeprimidos por
consequência de aidss e câncer.
É muito importante que abordemos essa doença de forma sistêmica visto
que, já está provada que ela apresenta complicações agudas e crônicas, além de
efeitos muito deletérios à saúde mental da nossa população.
A literatura recente sobre covid
covid-19
19 apresenta efeitos de alto impacto, que
incluem sobretudo os pulmões (sara – síndrome da angustia respiratória aguda),
mas a falta de oxigênio e a inflamação generalizada também podem danificar de
forma aguda os rins, fígado, trato gastrointestinal, caus
causar
ar alterações na cascata
de coagulação e sistema hematopoiético, coração e sistema cardiovascular,
cérebro e sistema nervoso central (SNC).
Os distúrbios do sistema nervoso central (SNC) são visto como sintomas
crônicos ou tardio, entre eles, o déficit de memória, afasia, diminuição da
atenção, além de distúrbios psicológicos tais como: ansiedade, depressão,
sentimento de desamparo e incertezas sobre o futuro.
A nutrologia tem-se
se tornado grande aliada nos tratamentos pós
pós-covid. As
sequelas do sistema nervos
nervoso
o central (SNC), assim como os sintomas de caráter
psicológicos têm apresentado uma resposta formidável nesses tratamentos.
2 ATUAÇÃO DA NUTROLOGIA FRENTE A PANDEMIA
No contexto de Covid
Covid-19
19 é imprescindível verificar a desnutrição por meio
de triagem e avaliação, pois pacientes com maior risco de complicações e
mortalidade após infecção são os idosos e indivíduos com cardiopatia grave.
Fatores adicionais, incluindo
uindo patologias orais e distúrbios de mastigação,
questões psicossociais, perda cognitiva, baixa renda, entre outros, são
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extremamente envolvidos com o estado nutricional destes pacientes, estando
mais frágeis, o que aumenta as chances de perdas relaciona
relacionadas a massa
corpórea.

Sintomas como dispnéia e outros relacionados com o trato

digestório, que já dificultam a nutrição dos pacientes com doenças graves, são
ainda mais exacerbados diante da Covid
Covid-19.
19. Se estes foram associados a tosse,
perda do olfato
to e do paladar (sintomas que podem acompanhar o curso da
infecção) prejudicam ainda mais a nutrição.
Se o paciente tiver capacidade de alimentação via oral, é possível abrandar
as restrições ligadas a doença de base e permitir flexibilizações na d
dieta, como
por exemplo a ingestão de alguns alimentos como sal e açúcar tendo por objetivo
reduzir os desconfortos do adoecimento, do tratamento ou do isolamento,
trazendo sentimentos positivos ligados à memória afetiva e prazer de se
alimentar. Os pacientes
es em ventilação mecânica ou sedação, que têm a via de
alimentação oral descartada, são elegíveis para via enteral de modo preferencial,
porém a utilização de módulos de macronutrientes via sonda deve ser evitada,
pois uma maior manipulação aumenta o risco de contaminação dos técnicos. É
consenso que a nutrição e hidratação artificiais não melhoram o desfecho de
pacientes em fase final de vida, podendo até piorar seu desconforto. Baseado no
contexto clínico e valores dos pacientes que recebem CP (cuidados p
paliativos),
caso consideradas desproporcionais ou inadequadas, tais intervenções clínicas
podem ser limitadas ou suspensas a qualquer momento durante o tratamento,
com objetivo de trazer conforto e dignidade.
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A IMPORTÂNCIA DA ALIMENTAÇÃO PARA O AUMENTO
AUMENT
DA

IMUNIDADE
Saber reconhecer a importância dos alimentos para o aumento da
imunidade é fundamental e a nutrologia tem sido essencial, reforçando que uma
alimentação adequada é importantíssima para a integridade do sistema
imunológico. As sementes de a
abóbora
bóbora são ricas em antioxidantes como os ácidos
fenólico e flavonóides, que inibem a ação dos radicais livres nas células cerebrais
e diminuem os danos no cérebro. Estas sementes são uma excelente fonte de
minerais como ferro, zinco, cobre e magnésio impo
importantes
rtantes para melhorar o
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funcionamento dos neurônios, e a capacidade de aprendizado e memória, sendo
muito úteis na prevenção do Alzheimer e do Parkinson.
Salmão, fonte de ômega 3, (gordura importante para formação das células
cerebrais e nervosas), de extrema importância para respostas cerebrais,
impactando na melhora da cognição e da memória.
Essa fonte se mostra também importante na redução dos casos de
depressão devido ao aumento na produção de neurotransmissores como
dopamina e serotonina.
O chocolate preto se bem adequado na dieta pode ser de fundamental
importância na melhora dos sintomas do sistema nervoso central (SNC), assim
como preventivo nos processos de degeneração senil e doenças como Parkinson
e Alzheimer. Devido à sua característica nutricional, o chocolate é rico em
flavonóides, catequinas, epicatequinas e triptofanos que têm ação antioxidante e
estimulam a oxigenação cerebral e melhoram a sensação de bem
bem-estar.
O chá verde, também conhecido como Camellia sine
sinensis,
nsis, tem em sua
composição a cafeína que melhora o estado de atenção e alerta, tornando
possível melhoras em suas atividades do cotidiano. Apresenta flavonóides e
catequinas que reduzem os riscos de doenças como Alzheimer e Parkinson por
combaterem os radicais
icais livres. Também responsável pela melhora do humor,
devido à sua capacidade em estimular a produção de serotonina cerebral.
Apresenta ainda em sua composição L
L-teanina,
teanina, aminoácido extremamente
importante para a atividade do GABA, melhorando a sensação de relaxamento e
ansiedade.
O tomate possui licopeno e fisetina na sua composição que têm ação anti
antiinflamatória e antioxidante ajudando a reduzir a inflamação dos neurônios e o
estresse oxidativo causado pelos radicais livres e, por isso, ajuda a p
prevenir
doenças que afetam o cérebro como alzheimer, isquemia cerebral e convulsões.
A levedura de cerveja é uma boa fonte de vitaminas do complexo B,
proteínas e minerais, que ajudam a melhorar as condições de transmissão da
informação dos neurônios,
s, melhorando a capacidade de memória. Além disso, a
levedura de cerveja aumenta a quantidade do neurotransmissor GABA no
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cérebro, ajuda a restaurar o equilíbrio dos neurônios, necessário para o bom
funcionamento do cérebro.
A couve de bruxelas é um vegetal crucífero que tem sulforafanos, vitamina C e
ômega 3, que são excelentes antioxidantes que preveni e evita a morte das
células do cérebro. Alguns estudos também mostram que a couve de bruxelas
tem canferol, um composto com potente ação anti
anti-inflamatória
tória que pode ajudar a
reduzir o risco de doenças pró
pró-inflamatórias
inflamatórias do cérebro como alzheimer, por
exemplo. Essa couve também é rica em minerais como o fósforo e ferro
importantes para o funcionamento dos neurônios, mantendo o cérebro saudável.
O leite contém triptofano que é um aminoácido essencial para a produção de
serotonina pelo cérebro e que regula áreas cerebrais responsáveis pelo
comportamento alimentar, humor, vício e depressão, além de ajudar a melhorar o
desempenho do cérebro e memória, e ajudar a ter um sono mais tranquilo, o que
é fundamental para armazenar a informação aprendida. (obs.: leite de vaca in
natura, não industrializado).
O ovo é uma boa fonte de nutrientes relacionados à saúde do cérebro,
incluindo vitaminas B6 e B12, folato e colina. As vitaminas do complexo B e o
ácido fólico são essenciais para o desenvolvimento do cérebro e para formação
dos componentes dos neur
neurônios,
ônios, melhorando o seu funcionamento. Alguns
estudos mostram que a deficiência de ácido fólico pode estar relacionada à
demência em idosos e que as vitaminas do complexo B, principalmente a
vitamina B12 do ovo, ajudam a diminuir a perda de memória comum n
no
envelhecimento e a combater a depressão.
Já a colina é um nutriente essencial para a formação de acetilcolina no
cérebro, que é um neurotransmissor que ajuda a regular o humor e a memória.
A laranja é rica em vitamina C, um antioxidante pot
potente
ente que age combatendo
os radicais livres que podem danificar os neurônios, e por isso essa fruta pode
ajudar a melhorar a memória e reduzir o risco de desenvolvimento do alzheimer.
Alguns estudos mostram que uma laranja por dia fornece quase toda a
quantidade
idade de vitamina C que o corpo precisa.
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A IMPORTÂNCIA DA VITAMINA D E ZINCO NA PREVENÇÃO DE COVID-

19
A vitamina D é responsável pela saúde de nossos ossos, e tem um papel
importante na força muscular. É um hormônio que regula a quantidade de cálcio e
fósforo em nosso organismo, aumentando a absorção desses sais minerais no
intestino. Por essa razão, a melhor forma de garantir níveis saudáveis da vitamina
D é tomando sol diariamente, de preferência pela manhã e sem utilizar protetor
solar.
Para pessoas de pele branca, cerca de 15 minutos são suficientes; já para
pessoas de pele negra, recomenda
recomenda-se
se uma exposição de aproximadamente uma
hora. A suplementação dessa vitamina deve ser feita apenas com orientação
médica.
Estudos ressaltam
tam que a vitamina D aumenta a expressão de peptídeos
antibacterianos, contribuindo para melhor resposta imunológica do hospedeiro. A
relevância da vitamina D se baseia no aumento da evidência de que sua
suplementação e restauração para valores normais em pacientes infectados
possam melhorar a recuperação, reduzindo os níveis de inflamação e
melhorando a ativação imunológica. As principais fontes alimentares são peixes
com alto teor de gordura (salmão, sardinha), gema de ovo, fígado, leite e seus
derivados.
Tendo em vista a atual pandemia da COVID
COVID-19,
19, é relevante atentarmos para
a letalidade maior em pessoas acima de 60 anos. Nesses indivíduos se observa
maior prevalência de hipovitaminose D e menor exposição solar (isolamento
social) com consequente comprometimento da resposta imune.nA RDA é entre
600 a 800 UI/d.

Baseado nas melhores referências disponíveis, a utilização de

vitamina D entre 2.000 e 4.000UI/dia por via oral pode ser indicada em grupos de
risco ou de baixa exposição solar.
Entretanto,
etanto, na presença de déficit de 25
25-hidroxivitamina
hidroxivitamina D (25 [OH] D), o
colecalciferol deve ser prontamente fornecido de acordo com os resultados dos
níveis séricos. A reposição recomendada por via oral é 50.000 UI / semana, se
níveis séricos de 25 (OH) D <2
<20
0 mg/ml e de 25.000 UI /semana, se 25 (OH) D
≥20 a <30 mg/ml.

7

O zinco é um mineral muito importante para a manutenção da saúde pela
sua participação em mais de 300 reações químicas do corpo. Dessa forma,
quando está em pouca quantidade no organismo, pode causar várias alterações,
especialmente no sistema imune e na produção hormônios.
Segundo a Associação Brasileira de Nutrologia

(ABRAN),

o zinco

desempenha um papel determinante nas respostas imunes inata e adaptativa.
Embora o mecanismo não es
esteja
teja elucidado, ação antiviral tem sido atribuída a
esse mineral por meio da inibição da replicação in vitro do vírus, atuando na
supressão da atividade da polimerase do RNA do coronavírus e pelo aumento da
ação antiviral de citocinas e interferon α humano (IFN-α).
O conteúdo de zinco varia entre os alimentos: mariscos, ostras, carnes
vermelhas, fígado, miúdos e ovos são consideradas as melhores fontes de zinco.
Vale ressaltar que, a absorção intestinal de zinco de alimentos vegetais não é tão
grande quanto de alimentos de origem animal. Portanto, os vegetarianos podem
precisar de até 50% mais de zinco na dieta do que os não vegetarianos. O nível
superior de ingestão de zinco é de 40 mg por dia. Consumir mais do que essa
quantidade pode aumentar o risc
risco
o de deficiência de cobre, bloqueando sua
absorção.
Vários micronutrientes são depletados durante a resposta inflamatória, o que
torna difícil a interpretação de valores abaixo do nível de referência. Por outro
lado, evidências recentes parecem mos
mostrar
trar que sepse recorrente está associada
à concentração sérica persistentemente baixa de zinco.
Apesar da difícil interpretação do nível baixo de zinco em pacientes sob
inflamação, recente revisão recomenda que, para suporte da função imune ideal,
a ingestão de zinco segue a mesma da RDA e deve ser de 8 (mulheres) e de 11
(homens) mg/dia. Na vigência de diarreia aguda, recomenda
recomenda-se
se zinco entre 20 e
40 mg/dia via oral.
“A associação entre deficiência de zinco e piores

resultados de

infecções respi
respiratórias
ratórias virais foi estabelecida. Assim, o zinco está
a ser triado como suplemento nutricional que está a ser utilizado
como intervenção isolada ou em conjunto com outros nutrientes
para a profilaxia e o tratamento da doença coronavírus de 2019
(COVID
(COVID-19). Os papéis bem documentados do zinco na prevenção
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de danos celulares e as suas propriedades anti
anti-virais são úteis
para explicar o papel potencial do zinco na gestão da COVID
COVID-19.
Além disso, existe um grau de sobreposição entre a sintomatologia
da COVID
COVID-19 e a da deficiência de zinco.”
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(Sethuram, 2021)

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A análise dos estudos incluídos nessa pesquisa indica a importância dos
alimentos no fortalecimento da imunidade e prevenção da Covid
Covid-19. Estudos
indicam que uma alimentação saudável e o consumo de determinadas vitaminas
e

minerais

são

importantes

para

o

fortalecimento

da

imunidade

e,

consequentemente, para a prevenção de doenças ou do não agravamento das
mesmas. Para o aumento da imunidade são fundamentais a vitamina D e o zzinco
que são dois micronutrientes que exercem funções imunomoduladoras e anti
antiinflamatórias com benefícios em infecções virais. No entanto, apesar de algumas
hipóteses propostas, a eficácia da suplementação de vitamina D e/ou zinco para
a melhora da imunidade
ade na prevenção e tratamento da covid
covid-19
19 ainda não foi
demonstrada,

tendo

em

vista

que

ensaios

clínicos

ainda

estão

em

desenvolvimento e que o sistema imunológico envolve reações e etapas
complexas, em prol do combate a agentes estranhos que tentam invadi
invadir o nosso
corpo. Então, não é um alimento isolado ou um suplemento específico que,
sozinho possuí a capacidade de potencializar a nossa imunidade.
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