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Sobre a Nutrir

A Nutrir é uma instituição civil,
sem fins lucrativos e com fins
educacionais, formada e
gerenciada por graduandos em
Nutrição da Universidade de
Brasília (UnB). Somos jovens
movidos pela vontade de
trasformar o mundo através de
ações concretas por meio da
Nutrição.  Procuramos capacitação
por meio da prática  para nos
tornarmos melhores profissionais
no futuro.



Imunidade e Alimentação

Nosso Sistema
Imunológico

Influência da alimentação
na imunidde 

Saúde Intestinal

Outros fatores que afetam
o Sistem Imunológico

Receitinhas fáceis e
saudáveis



Mais conhecida como adquirida/

específica, a imunidade adaptativa

diferente da inata não se encontra
presente desde o nascimento, o processo
de aprendizagem se dá quando o corpo
entra em contato com o invasores
estranhos e substâncias desconhecidas,
pode também ser transferida de forma

ativa, ou seja, contraindo uma doença ou
por meio da vacinação e passiva que
surge atravez da transferencia de
anticorpos produzidos por animais ou
outro ser humano. A ativação so existe
quando há o contato com a patologia.
Ela desenvolve uma memória contra o
desconhecido, para quando houver um
contato posterior a ação a ser tomada se
tornar mais efetiva. Ela tem a
capacidade de aprender, adaptar e
lembrar.

É importante lembrar que cada indivíduo
responde diferente a cada tipo de
alimentação e cada pessoa tem um estilo
único de vida e são esses fatores que
auxiliam para o equilíbrio e o bom
funcionamento do corpo, sendo assim,
evite fazer comparações, o que serve
para o seu amigo as vezes pode não ser o
ideal para você, sempre antes de ingerir
qualquer medicação, sendo ela para
suplementação ou não, consulte o médico
ou especialista.

Introdução  ao
sistema
imunológico 

O sistema imunológico é o
mecanismo de defesa do
organismo contra substâncias
estranhas. É formado por uma
rede de órgãos, células e
moléculas que atuam em
conjunto para manter o
equilíbrio e o bom
funcionamento do organismo.
Esse sistema é dividido em duas
partes: a imunidade inata e a
adaptativa.  

A imunidade inata, tem esse
nome por estar presente desde o
nascimento, ou seja, antes da
exposição do invasor. Ela atua
em conjunto com a imunidade
adaptativa, é responsável por
respostas rápidas e não
específicas, isto é, combatem
contra praticamente qualquer
substância que seja uma ameaça
ao corpo. 
É representada por barreiras
físicas, químicas e biológicas.
Um exemplo dessas barreiras é
a pele e algumas substancias
que são produzidas nela. 

"A alimentação do meu amigo(a) é
pessima mas mesmo assim

dificilmente ele contrai resfriados e
eu que me alimento super bem

sempre estou doente" 



Papel da
alimentação

na
imunidade

Diante disso, vamos nos atentar ao
aspecto alimentar, à medida que é
necessário um equilíbrio nos hábitos
alimentares, com o intuito  que 
 sejam ingeridos macronutrientes e
micronutrientes na quantidade e
qualidade ideal,  já que uma dieta
adequada em nutrientes resulta em
uma maior resistência a infecções.
Enquanto que inadequações, a longo
prazo, podem resultar em um
quadro de desnutrição, que
condiciona uma  redução na
capacidade de resposta  do
organismo a infecções, uma vez que
recursos utilizados para o
metabolismo estão escassos. ³



Nutrientes que auxiliam na
melhora da imunidade   

Os compostos orgânicos atuam na modulação da resposta imune, uma vez que
podem agir como coenzimas, antioxidantes e hormônios. Por isso, decidimos
listar algumas vitaminas e minerais que são essenciais para a manutenção da
atividade imunológica, apontando as funções associadas, seguida de algumas
das fontes alimentares:

Alimento ricos em ferro: Carnes
vermelhas e vísceras

Associado a uma maior
suscetibilidade à infecção, em
estado de deficiência nutricional,
uma vez que, desempenha
funções nas reações de oxidação-
redução, em processos
bioquímicos, transporte de
oxigênio, e as respostas inata e
adaptativa. 

Ferro

Zinco

Alimento ricos em zinco: Mariscos,
ostras, carnes vermelhas, fígado,

miúdos, ovos, nozes e leguminosas
são consideradas as melhores

fontes de zinco.

Associado com o crescimento, 
 atividade, o desenvolvimento, e a
proliferação de células do sistema
imune¹’². Isso, porque o zinco atua
como cofator para várias enzimas, e
sua insuficiência nutricional pode
gerar uma imunossupressão, isto é,
uma redução na capacidade
resposta.



Associado a uma maior
suscetibilidade a infecções, quando
em estado de de deficiência
nutricional, já que atua na
respostas de células, isso porque
essa vitamina influência  a
atividade de determinadas células. 

Vitamina A

Alimentos fontes de vitamina A:
Vegetais folhosos verde-escuros,

além de vegetais e frutas amarelo-
alaranjadas. Brócolis, couve,
abacate, beterraba, cenoura,
laranja, figo, kiwi, ervilhas e

lentilha.

Vitamina D

 Associada com a regulação e
absorção de outros
micronutrientes, assim como na
diferenciação de células e na
modulação de citocinas, proteínas
que são produzidas por células e
são importantes para a resposta
imune¹.

Alimentos fontes de vitamina A:
Vegetais folhosos verde-escuros,

além de vegetais e frutas amarelo-
alaranjadas. Brócolis, couve,

abacate, beterraba, cenoura, laranja,
figo, kiwi, ervilhas e lentilha.



Associada com manutenção da
barreira epitelial, no crescimento
e atuação das células do sistema
imune inato e adaptativo¹. Em
situações de estresse, isto é
infecções, apresenta uma
redução na concentração nas
células imunes, o que acarreta
em maiores danos oxidativos.

Vitamina C

Alimentos ricos em vitamina C:
Pimentão amarelo, mamão
papaia, goiaba, caju, brócolis,
frutas cítricas como laranja,
limão, mexerica, acerola e
morango.

Ômega 3

Associado com  vários processos
metabólicos, com ação no
sistema imunológico, regulação
dos lipídeos séricos, isto é, a
quantidade de lipídeos no
sangue,  além de melhora da
cognição e função
neuromuscular¹’². 

Alimentos ricos em Ômega-3:
Óleo de peixe, leguminosas,
como feijão, ervilha e grão de
bico, e oleaginosas



Mesmo que a gente consuma todos os nutrientes citados para
que auxiliem o nosso sistema imunológico, se a nossa saúde
intestinal não estiver tendo a devida atenção que a mesma
necessita, os nutrientes não serão absorvidos de forma eficaz
e uma vez não absorvidos de forma efetiva, eles não irão
desempenhar o papel de auxiliar no processo de melhora da
nossa imunidade.

Além de ter uma grande importância nos processos absortivos,
nosso intestino desempenha um papel extremamente
importante no nosso sistema imunológico. Pois funciona como
uma barreira que impede que patógenos ataquem o organismo
e desencadeiem respostas inflamatórias exageradas.

Mas então o que fazer para manter minha saúde intestinal
saudável e, consequentemente, ter uma boa absorção de
nutrientes que irão ajudar no meu Sistema Imunológico?

Uma alimentação saudável com certeza servirá para uma boa
saúde intestinal. Diminuindo o consumo de alimentos
industrializados que ajudam a aumentar as bactérias ruins do
nosso intestino e incluindo um consumo maior de água,
fibras, cereais integrais,, frutas e hortaliças (principalmente
verdes escuras), pois estes auxiliam na proliferação das
bactérias boas de nosso intestino, favorecendo uma saúde 
intestinal saudável. 

Saúde intestinal



Outros fatores que influenciam
o Sistema Imunólogico

Estudos recentes sugerem que a
prática de atividade física melhora a
nossa capacidade de combamter
germes, além disso libera
neurotransmissores que proporcionam
sensação de bem-estar. Por isso,
procure uma atividade física que mais
te agrade e vamos nos mexer. 

Tomar banho de sol ao menos 15
minutos por dia traz diversos benefícios
para a saúde, inclusive para a
imunidade. Isso porque as células de
desefa possuem receptores para a
Vitamina D e auxiliam na prevenção de
doenças. Escolha horários entre 10h -
11h30 e 15h - 16h30 para seu banho de
sol.

Devido aos avanços tecnológicos e
cronológicos a nossa qualidade de sono
tem ficado prejudicada, pois está cada
vez mais comum o acesso às telas
minutos antes de dormir. Tenha uma
rotina noturna e garanta uma boa noite
de sono, pois quanto mair o grau de
privação de sono, mais prejudicada fica
a imunidade fazendo com que aumente a
suscetibilidade à infeçções e outras
doenças.

Segundo o especialista Cantinellli, o
cortisol, que é conhecido como o
hormônio do estresse, faz parte de uma
reação apresentada pelo corpo frente a
um estresse/sobrecarga física e
emocional. Dessa forma, a produção em
grande escala desse hormônio pode
alterar a funcionalidade  de células do
sistema imunológico, deixando-o mais
fraco.

Prática de exercícios físicos Exposição ao sol

Qualidade de sono Saúde mental



Receitinhas
  fáceis e

saudáveis

N U T R I R  C O N S U L T O R I A  E M

N U T R I Ç Ã O



Panqueca de banana

Ingredientes
1 banana madura
1 ovo
2 colheres de sopa de
aveia 
Canela a gosto
Opcional: linhaça

Modo de preparo:
Amassar a banana e
misturar com os demais
ingredientes até ficar
homogêneo;
Untar uma frigideira
com manteiga e óleo de
coco e colocar a
mistura;
Servir.



Smoothie de banana e cacau

Ingredientes:

2 bananas
1 colher de cacau
1 colher de aveia
250ml de leite ou água
Opcional: 1/2 colher de
linhaça

Modo de preparo:
Bater todos os ingredientes no
liquidificador;
Servir.



Vitamina de frutas vermelhas 

Ingredientes 

1 unidade de Iorgute Natural 
1 banana
1 porção de frutas de frutas
vermelhas ( a gosto) 
1 colher de Linhaça 
1 colher de mel

Modo de preparo 
Bater todos os ingredientes no
liquidificador

Opcional: Usar granola pra dá
textura 

Servir.



Bolo de caneca

Ingredientes:
1 ovo
2 colheres de sopa de farelo de
aveia
1 colher de sopa de chocolate em
pó
2 colheres de chá de fermento
em pó 
15g de chocolate 70%
Modo de preparo:
Misture tudo, coloque no
microondas por 4 minutos ou 10
minutos na air fryer 
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