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RESUMO  
 

O presente trabalho apresenta a epidemiologia, um estudo teórico das doenças, os 

tratamentos e sintomas mais comuns, assim como as orientações nutricionais para: 

constipação, diarréia, flatulência e refluxo. Os problemas no trato gastrointestinal (TGI) 

são muito recorrentes e podem causar diversos desconfortos abdominais. A dietoterapia 

é uma alternativa de tratamento de suma importância que está diretamente relacionada 

ao impacto que o alimento vai ter no organismo. Influencia na absorção, digestão e 

excreção, assim como qualidades e as quantidades ingeridas. 

Palavras-chave: Orientações nutricionais; Constipação; Diarréia; Flatulência; Refluxo. 
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1. INTRODUÇÃO 

1.1. O ESTUDO 

 O presente trabalho apresenta a epidemiologia, um estudo teórico das doenças, 

os tratamentos e sintomas mais comuns, assim como as orientações nutricionais para: 

constipação, diarréia, flatulência e refluxo. 

1.2. DISFUNÇÕES GASTROINTESTINAIS 

 Problemas no trato gastrointestinal (TGI) são muito comuns e em alguns casos, 

quando não tratados adequadamente podem ocasionar certo desconforto. No âmbito 

intestinal, por exemplo, pode ocorrer um desconforto devido a gases intestinais 

(flatulência) ou a um trânsito mais lento com dor para defecação devido a fezes 

ressecadas (constipação) ou para fezes aquosas (diarréia). Já no âmbito gástrico, 

observam-se pacientes com eructações (arrotos) ou um certo desconforto no estômago 

que causam um retorno do alimento (refluxo) (WHITNEY E ROLFES, 2008).   

 O diagnóstico preciso é fundamental para que se tenha uma conduta adequada 

em relação à gravidade e natureza da disfunção do TGI. É de suma importância 

considerar os alimentos, as qualidades (tipos) e as quantidades ingeridas, assim como 

seu impacto na absorção, digestão e secreção dos nutrientes (MAHAN E ESCOTT-

STUMP, 2010). 

 Apesar de problemas como constipação, diarréia, flatulência e refluxo serem 

problemas comuns, em alguns casos podem ser sintomas indicativos de patologias mais 

graves. Portanto, é imprescindível investigar a fundo as causas, fazer o 

acompanhamento com um médico e não se automedicar. As condutas descritas neste 

trabalho são aplicáveis tanto para doenças do TGI comuns quanto para os casos mais 

graves (MAHAN E ESCOTT-STUMP, 2010). 
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2. OBJETIVOS 

2.1. OBJETIVO GERAL  

 Atualizar as diretrizes sobre constipação, diarréia, flatulência e refluxo. 

2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

1. Apresentar um estudo teórico das doenças; 

2. Analisar as diretrizes mais atuais sobre constipação, diarréia, flatulência e 

refluxo; 

3. Elaborar um material atualizado com as orientações nutricionais sobre os 

temas pesquisados. 

3. METODOLOGIA  

 Realizou-se uma revisão bibliográfica sobre o tema utilizando-se as bases de 

dados SCIELO e LILACS, assim como livros e sites de institutos relacionados com o 

assunto. Foram usados descritores como: constipação, diarréia, flatulência e refluxo, 

nutrição, gastroenterologia. Foram selecionados artigos e diretrizes sobre o tema dos 

últimos 10 anos, de 2005 a 2015, em língua portuguesa e inglesa após a leitura 

completa, foi elaborado o material na forma de orientações nutricionais. 
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4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

4.1. CONSTIPAÇÃO 

 Constipação, prisão de ventre, intestino preso ou obstipação intestinal são os 

nomes conhecidos para um problema muito comum em toda população. Ocorre quando 

há uma maior dificuldade em se evacuar e, em geral, está relacionada a desconfortos 

abdominais. Independe de faixa etária ou sexo e pode ser um episódio pontual ou algo 

constante (SBCP, 2009). 

 A constipação intestinal ocorre quando há menos de três evacuações por semana, 

ou pela presença de sintomas como: Distensão abdominal, flatulências, desconforto 

abdominal, fezes com consistência dura, esforço excessivo para evacuar, sensação de 

evacuação incompleta. Portanto, o quadro de constipação intestinal pode ocorrer em um 

paciente que evacua diariamente, mas que apresenta os sintomas acima (AGA, 2013). 

 A constipação não é uma patologia, em si, mas um sintoma que ocorre quando 

uma pessoa apresenta redução na sua frequência ou quantidade natural de defecação. É 

importante ressaltar que o ritmo intestinal varia de pessoa para pessoa, por exemplo, 

algumas apresentam um trânsito naturalmente mais rápido (três evacuações por dia), já 

outras evacuam normalmente três vezes por semana. Não necessariamente que uma 

pessoa que evacue menos seja uma pessoa constipada, pois o trato gastrointestinal (TGI) 

é individual e tem seu próprio ciclo de eliminação de fezes. O peso normal das fezes de 

um adulto varia entre cem e duzentos gramas por dia (MAHAN E ESCOTT-STUMP, 

2010; WHITNEY E ROLFES, 2008).   

 Considerado por alguns autores como um problema de saúde pública e como um 

dos problemas intestinais mais recorrentes na população ocidental, a prevalência de 

constipação em crianças é de aproximadamente sessenta por cento, sendo que os 

primeiros sintomas ocorrem nos primeiros doze meses de vida. Tal fato ocorre devido às 

diversas mudanças alimentares que ocorrem neste período (ASSUMPÇÃO, 2014; 

MAHAN E ESCOTT-STUMP, 2010). 
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 Um dos problemas comumente enfrentados está no fato de que, quando não 

acompanhado por um gastroenterologista ou quando feita a automedicação, podem 

ocorrer distúrbios hidroeletrolíticos e a presença de fecalomas, o que faz-se necessário 

uma intervenção médica para tratá-los. Os sintomas podem ser muito desconfortantes, 

que vão desde fissuras anais, dor abdominal, prolapso retal até infecção do trato urinário 

(ASSUMPÇÃO, 2014). 

 Outros sintomas que podem ocorrer concomitantemente com a constipação é a 

presença de dores abdominais, desconforto no TGI, dores nas costas e aumento na 

eliminação de gases. Dentre as causas mais comuns, tem-se a alimentação inadequada 

(baixa ingestão de fibras e líquidos), inatividade física (sedentarismo) e o uso 

indiscriminado de medicamento (laxantes). Além disso, tem-se o fato de a pessoa não 

evacuar na hora que sente vontade ou de segurar devido à uma situação externa 

qualquer. Tal fato ocasiona em uma demora para se ter outro estímulo novamente e, com 

isso, as fezes se tornam cada vez mais ressecadas devido à absorção de água pelo 

intestino. Fatores emocionais como ansiedade e estresse também tendem a piorar esta 

condição (MAHAN E ESCOTT-STUMP, 2010; WHITNEY E ROLFES, 2008).     

 A constipação pode ser crônica, que ocorre com certa frequência, ou do tipo 

pontual, causada por uma situação específica, como uma viagem. A primeira é causada 

por alterações devido à uma função desordenada no cólon e/ou na área pélvica e pode 

ser classificada em três categorias: 1) Constipação com trânsito intestinal normal 

(CTN); 2) Constipação com trânsito intestinal lento isolado (CTL); 3) Constipação com 

transtorno ou distúrbio fecal (CTF ou CDF) (AGA, 2013). 

 Há seis formas de se classificar um paciente à partir das três categorias 

supracitadas, são elas: 1) CTN defecando com trânsito normal, porém alguns pacientes 

apresentam sintomas da Síndrome do Intestino Irritável (SII) como defecação 

incompleta, de dor abdominal e inchaço; 2) CTL com trânsito lento e assoalho pélvico 

normal (preservado); 3) CDF com falha no relaxamento ou síndrome perianal (distúrbio 

flácido); 4) Presença dos itens 2 e 3, com presença de obstipação e possível ocorrência 

!12



de SII; 5) Constipação orgânica devido à efeito colateral de medicamento ou obstrução 

mecânica; 6) Constipação secundária devido à distúrbios metabólicos (AGA, 2013). 

 No caso da constipação crônica, são realizados vários exames para diagnóstico 

mais preciso da(s) causa(s) como: Teste de Expulsão com Balão Retal, Manometria 

Anorretal, Enema de Bário, Cintilografia, Ressonância Magnética, Exame de Ecografia, 

Trânsito Colônico, Manometria Colônica e Teste Baróstato (AGA, 2013). 

 Quando a terapêutica laxativa não for suficiente, é necessário uma exploração 

mais a fundo para descartar outras patologias. Tal condição raramente causa risco de 

vida, sendo a principal forma de tratamento o controle dos sintomas supracitados (AGA, 

2013).  

 A prevalência de sintomas de constipação em adultos é de aproximadamente de 

dezesseis por cento e em idosos (mais de sessenta anos) é de trinta e três por cento.  O 

CTL pode ocorrer concomitantemente com os distúrbios fecais em até cinquenta por 

cento dos casos. A prevalência de constipação em crianças (lactentes e escolares) varia 

entre dezessete e trinta e seis por cento, já nos adolescentes chega a vinte e dois por 

cento e na população como um todo varia entre cinco e vinte e cinco por cento (AGA, 

2013; ASSUMPÇÃO, 2014; MAHAN E ESCOTT-STUMP, 2010).  

 A constipação pode ser classificada em outras três categorias: 1) Orgânica; 2) 

Funcional; 3) Oculta. A primeira ocorre em cinco a trinta por cento dos casos e está 

relacionada à outras patologias intra ou extra intestinais. A segunda, de acordo com  o 

critério de classificação Roma III (Figura 1), é considerada como uma Doença 

Gastrointestinal Funcional (DGF) e ocorre na maioria dos casos. Não obstante, a última 

categoria foi descrita por Maffei em 1994, a classificação Roma III para constipar!ao de 

neonatos e lactentes (<4 anos) (Figura 2) e refere-se à quadros pediátricos que só foram 

diagnosticados após complicações como escape fecal e necessitou de acompanhamento 

com um médico (ASSUMPÇÃO, 2014). 

 A constipação por causas orgânicas (Tabela 1) pode ocorrer devido a sete 

alterações, podendo ser de âmbito: 1) Endócrino; 2) Metabólico; 3) Nutricional; 4) 

!13



Estrutural; 5) Imunoalérgico; 6) Por indução de drogas e 7) Alterações no sistema 

neuromuscular  (ASSUMPÇÃO, 2014).  

 Alguns sinais são indicativos de constipação por causa orgânica, como: 

Histórico familiar de Megacólon congênito, ânus ectópico, constipação antes de trinta 

dias de vida, vômito com presença de bile, desvio da prega glútea, analgesia anal ou de 

reflexo cremastérico, fístula perianal, eliminação mecônio maior que quarenta e oito 

horas, sangue nas fezes sem fissura anal e tufo de cabelo na coluna sacral 

(ASSUMPÇÃO, 2014). 

 Além das alterações supracitadas, também são consideradas as próprias 

patologias ligadas ao cólon, como: Proctite, estenose, câncer e fissura anal), as 

miopatias (escleroderma e amiloidose), assim como em outros tipos de condições (como 

doenças cardíacas, neuropatia autonômica, imobilidade, depressão, doença articular 

degenerativa, prejuízo cognitivo) (AGA, 2013). 

 Outras patologias ou condições podem estar relacionadas à constipação, porém, 

nestes casos, demandam terapias específicas. É importante considerar, também, que 

pode haver mais de um distúrbio associado à constipação ou como é o caso da SII que 

pode ocorrer concomitantemente com o quadro de constipação (AGA, 2013). 

 Além de identificar os sintomas, é crucial investigar as causas da constipação, 

pois em algumas situações ela está relacionada com a terapêutica dietética ou 

medicamentosa, ou com outras patologias associadas ao paciente. Medicamentos como 

analgésicos (Morfina), antihipertensivos (Furosemida, Atenolol), anticonvulsivos 

(Carbamazepina), agentes anticolinérgicos (Benzopropina, Diciclomina), sequestradores 

de bile ácida (Colestiramina), agentes termoterápicos (Vincristina) e receptores 

antagonistas (Ondansetron) são constipantes e devem ser considerados na hora do 

diagnóstico e conduta do profissional (AGA, 2013). 

 O consumo de fibras é responsável pelo peso das fezes, pela massa microbiana, 

pela velocidade do transito intestinal e pela frequência de evacuações. O aumento da 

massa fecal ocorre pois as fibras são hidrofílicas, ou seja, elas atraem água para as 
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fezes. Devido à tal fato, é fundamental que haja, também, uma ingestão hídrica 

adequada, pois quando ocorre um consumo concomitante de água de fibra, há um maior 

volume das fezes e a sua consistência se torna mais macia (MAHAN E ESCOTT-

STUMP, 2010; WHITNEY, 2008).    

 Um maior estímulo do peristaltismo de todo o TGI ocorre quanto há mais 

contrações dos músculos intestinais, com isso, eles são mais fortalecidos e há uma 

melhor a eliminação de fezes com uma menor a pressão nas veias do reto. As fibras são 

fundamentais na preservação do cólon e na prevenção de diverticulose e câncer de 

intestino, porém, não é recomendado para pacientes que têm uma constipação 

espasmódica, pois nesses casos as contrações podem impedir a passagem das fezes 

devido ao fechamento de uma parte da luz do cólon (WHITNEY E ROLFES, 2008). 

 Os tratamento para constipação pode ser feito com o uso de: Fibras, 

estimulantes, lubrificantes, enemas, laxantes salinos, agentes osmótico e cirurgias. As 

fibras devem ser aumentadas gradualmente, tendo em vista que a flatulência e má 

absorção de cálcio e de ferro estão dentre os seus efeitos colaterais. Recomenda-se o uso 

de suplemento de fibras solúveis (psyllium) para o tratamento de constipação crônica, 

tendo em vista que foi observado em quatro diferentes estudos uma melhora nos 

sintomas de sensação de evacuação incompleta, melhora na consistência das fezes e 

frequência das evacuações. Porém, apenas um dos quatro estudos acompanhou os 

pacientes por mais de um mês e o maior deles foi realizado com duzentos pacientes 

(AGA, 2013). 

 A terapêutica dietética baseia-se no aumento da ingestão de fibras que podem ser 

obtidas através da alimentação, de agentes osmóticos e/ou suplementos. O aumento 

deve ser gradual, de acordo com a evolução dos sintomas e com o intuito de evitar 

efeitos colaterais. Como opção para agente osmótico, tem-se o sorbitol e o hidróxido de 

magnésio e para os agentes formadores de volume tem-se o polietileno glicol, a 

lactulose, a semente de psílium e o tegaserode. Alterações na dieta, o consumo de fibras, 

agentes osmótico e laxantes são alternativas que podem ser utilizadas a longo prazo sem 

maiores danos à saúde (AGA, 2013; MAHAN E ESCOTT-STUMP, 2010). 
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 Um tratamento coadjuvante para a melhora dos sintomas e da qualidade de vida 

do paciente é a prática de atividade física. Esta deve ser realizada de três a cinco vezes 

por semana com duração entre vinte e sessenta minutos e devem ser de moderada a alta 

intensidade. O exercício é importante pois ajuda na redução do inchaço abdominal e na 

diminuição dos gases, pois ajuda na sua eliminação. Apesar de os probióticos 

acelerarem o trânsito no cólon, ainda são poucos os estudos sobre a relação entre eles e 

a prisão de ventre. O mesmo ocorre em relação à ingestão hídrica, pois não há 

evidências de que seu aumento possa contribuir para o tratamento da constipação, a não 

ser quando o paciente estiver desidratado (AGA, 2013).   

 A ameixa é um alimento laxativos que além de conter muita fibra, é composta 

pelo Diidroxifenil Isatina, que também é uma substância laxativa. O mel por não 

possuir completa absorção, também é uma alimento laxativo e não deve ser prescrito 

para pacientes com SII nem para lactentes devido ao risco de botulismo (WHITNEY E 

ROLFES, 2008).   

 Uma outra alternativa dietoterápica é o uso de gordura, pois ela estimula a 

liberação de colecistoquinina (CCK), hormônio que libera a bile. Quando há um 

aumento da bile no duodeno há absorção de água pelas paredes do intestino. A bile é 

composta por altos teores de sal, com isso, há um aumento no peristaltismo e a 

formação de fezes mais amolecidas. Porém, o uso de gordura (óleo mineral) pode 

prejudicar a absorção de vitaminas lipossolúveis, tendo em vista que por ele não ser 

absorvido, pode levar junto consigo tais vitaminas e reduzir sua absorção (WHITNEY E 

ROLFES, 2008).   

 O uso de medicamentos laxantes ou tratamentos como enemas (soluções aquosas 

inseridas no reto para estimular o peristaltismo até a parte inferior do intestino grosso) 

ou irrigação do cólon (lavagem intestinal em todo o intestino grosso) devem ser 

prescritas por médicos, pois o uso frequente destes podem levar à dependência, causar 

distúrbios eletrolíticos (WHITNEY E ROLFES, 2008).    
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 A ingestão adequada de fibras para indivíduos do sexo masculino variam entre 

dezenove e trinta e oito gramas por dia para criança à partir de um ano de idade e 

adolescentes, é de trinta e oito gramas por dia para homens com até cinquenta anos de 

idade e de trinta gramas por dia para homens com mais de cinquenta anos (ABCP, 

2009). 

 Da mesma forma, a ingestão adequada de fibras para indivíduos do sexo 

feminino variam dezenove a vinte e seis gramas por dia para criança à partir de um ano 

de idade e adolescentes, varia entre vinte e um e vinte e cinco gramas por dia para 

mulheres com até cinquenta anos de idade e é de vinte e um gramas por dia para 

mulheres com mais de cinquenta anos (ABCP, 2009). 

 Fatores como as características individuais, o TGI, a alimentação, a medicação e 

a atividade física irão contribuir para a frequência e consistência das evacuações. 

Portanto, para que um paciente seja diagnosticado com constipação, é preciso 

considerar sua frequência normal de defecação, se as fezes estão ressecadas, se ocorrem 

episódios de dor ao defecar e se há redução no peristaltismo ou dificuldade em evacuar 

(WHITNEY E ROLFES, 2008).   

 Frutas, hortaliças, sementes, grãos integrais e oleaginosas são exemplos de 

alimentos ricos de fibras. As recomendações da ingestão adequada (AI) de fibras 

segundo as DRI’s para indivíduos que possuem um transito intestinal dentro da 

normalidade é de varia entre vinte e um a trinta e oito gramas. Para pacientes com 

constipação intestinal (Tabela 2), essa recomendação pode ser maior, variando entre 

vinte e cinco a trinta e oito gramas por dia ou mais, que devem ser aumentadas 

gradualmente (durante um mês), principalmente nos casos de síndromes de motilidade 

ou estreitamento do TGI (MAHAN E ESCOTT-STUMP, 2010). 

 Para melhor eficácia da ação das fibras, recomenda-se o consumo de pelo menos 

dois litros de água por dia (Tabela 2), caso contrário, pode ocorrer obstrução intestinal 

devido ao acumulo de fibras. No caso de se utilizar suplementos de fibras, deve-se 

tomar uma ou duas vezes por dia doses pequenas e intercaladas com as refeições. 

Porém, não é recomendada uma ingestão maior do que cinquenta gramas por dia, tendo 
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em vista que podem ocorrer efeitos colaterais como aumento dos gases e distensão 

abdominal (MAHAN E ESCOTT-STUMP, 2010). 

  Dentre as orientações aos pacientes, recomenda-se que os mesmos tenham uma 

ingestão adequada de líquidos (dois litros de água por dia), priorizem o consumo de 

alimentos laxantes (Tabela 3) e evitem alimentos constipantes (Tabela 4). São alimentos 

laxantes: Abóbora, acelga, agrião, alface, ameixa, aveia, brócolis, bertalha, biscoito 

integral, caqui, cereais integrais, couve, espinafre, ervilha, farelo de trigo, feijão, 

quiabo, mamão, laranja com bagaço, tangerina, uva com casca, vagem e verduras em 

geral. São alimentos constipantes: Aipim, banana, batata, cajú, cará, cenoura cozida, chá 

preto, creme de arroz,  goiaba, inhame, maçã, mate, limão e refrigerante (INCA, 2010). 
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4.2. DIARRÉIA 

 Assim como a constipação, a diarréia é um sintoma que pode estar relacionado à 

diversas patologias e pode ocorrer devido a efeitos colaterais de medicações. Porém, 

também pode ocorrer devido à infecção, inflamação, mudança do hábito alimentar ou 

quando apresentarem algum tipo de insuficiência absorvia ou desnutrição (MAHAN E 

ESCOTT-STUMP, 2010; WHITNEY, 2008). 

 Uma infecção pode ser causadas por agentes virais, fungos ou bactérias como é 

o no caso de uma intoxicação alimentar. Quando se trata de inflamação, pode ocorrer 

em pacientes com colite (inflamação no intestino grosso), ou até mesmo quando há 

algum tipo de problema no TGI, como é o caso da SII. A mudança no hábito alimentar 

pode estar relacionada à intolerância a certos alimento, ao consumo excessivo de açúcar 

na dieta assim como à presença/introdução de ingredientes que substituem outros, como 

o olestra (gordura) e sorbitol (açúcar). Pacientes que tiveram ressecção do TGI, lesão ou 

insuficiência absortiva na superfície da mucosa intestinal ou até mesmo desnutrição 

podem apresentar um quadro de diarréia (MAHAN E ESCOTT-STUMP, 2010; 

WHITNEY, 2008). 

 É caracterizada por fezes com uma consistência mais amolecida, aquosa e com 

maior frequência de evacuação que o normal. Ocorre quando há uma maior 

movimentação das fezes pelo intestino delgado e, com isso, há uma menor absorção 

água e nutrientes. Há uma maior perda exsudativa, assim como uma menor digestão do 

bolo alimentar pelas enzimas presentes no intestino e, em geral, há uma excreção de 

mais de trezentos mililitros de fezes líquidas e muitas perdas de eletrólitos como sódio e 

potássio (MAHAN E ESCOTT-STUMP, 2010; WHITNEY, 2008). 

 A exsudação ocorre quando há uma remoção de água das células do TGI para o 

lúmen, que se juntam aos resíduos alimentares e caracterizam a consistência líquida da 

diarréia. Pode estar relacionado a  uma menor absorção dos fluidos e a uma posterior 

desidratação do paciente. Os fluidos e sais eliminados pelas fezes tem característica 

neutra , diferentemente dos eliminados nos episódios de vômitos, que são extremamente 
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ácidos. Independente se a perda for por diarréia ou por vômito, é crucial que se tenha 

um reposição hidroeletrolítica adequada e que haja um acompanhamento médico 

(WHITNEY E ROLFES, 2008).    

 Existem cinco formas de se classificar a diarréia: 1) Secretória; 2) Osmótica; 3) 

Induzida por medicamentos; 4) Mal absortiva e 5) Exsudativa. A primeira é causada por 

vírus, exotoxinas de bactérias e aumento de hormônios intestinais, havendo muitas 

perdas hídricas pelo epitélios do intestino e muita secreção de eletrólitos (MAHAN E 

ESCOTT-STUMP, 2010). 

 O tratamento para diarréia varia de acordo com a gravidade e a causa. Quando 

ocorre devido a um alimento, deve-se suspendê-lo temporariamente. No caso de algum 

ingrediente, sugere-se que se troque por outro. Quando ocorre devido a medicações, em 

alguns casos, alterar a forma de administração pode aliviar os sintomas. Em caso de 

diarréia grave, é importante procurar um médico, pois a desidratação pode levar uma 

pessoa à óbito (WHITNEY E ROLFES, 2008).    

 O tratamento básico para diarréia consiste no aumento de fluidos e na 

suplementação de zinco. Após cada evacuação, para evitar a desidratação, realizar a 

ingestão de líquidos, uma sugestão além da água é o consumo de bebidas líquidas (com 

ou sem sal) ou de alimentos em consistência líquida como água de arroz, sopa, iogurte 

ou mingau. Deve-se evitar a ingestão de refrigerante, café e bebidas de frutas ou chás 

adoçados (Tabela 5) (USAID et al, 2005). 

 Quando a criança ainda está com aleitamento materno exclusivo (AME), 

aumentar a frequência e a duração de cada mamada. Não é necessário que a criança com 

AME ingira qualquer outro tipo de líquido, sendo o leite materno suficiente para suprir 

todas as demandas da criança. No caso das crianças que estão em aleitamento materno 

não exclusivo, ou seja, que já iniciaram a alimentação complementar, recomenda-se a 

ingestão de soro de reposição oral e água filtrada. No caso de crianças menores que seis 

meses que não estejam sendo amamentadas, pode-se ofertar de cem a duzentos 

mililitros de água potável (filtrada ou fervida) (USAID et al, 2005). 
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 De acordo com as diretrizes para diarréia em relação à quantidade de soro de 

reposição oral recomendada para crianças (Tabela 6), quando não se tem a informação 

do peso da criança, pode-se basear em perspectivas feitas à partir da idade em meses da 

criança. Estima-se qual o peso a criança e à partir desses dados, há uma indicação em 

relação à quantidade de soro de reposição oral que é recomendado para cada faixa 

etária. Porém, se os responsáveis souberem o peso da criança, é preferível que se use o 

peso real e multiplique o valor encontrado por setenta e cinco, com isso, será possível 

calcular com mais precisão as necessidades de soro para ela. Caso a criança queira uma 

maior quantidade de soro além da calculada acima, os responsáveis podem ofertar sem 

problemas (USAID et al, 2005). 

 Uma outra alternativa é a suplementação com zinco, pois está relacionado com o 

crescimento, com a melhora do apetite, com a diminuição da duração e da gravidade da 

diarréia, além de atuar no sistema imunológico, agindo em novos episódios de diarréia 

de dois até três meses após a suplementação. A dosagem da suplementação (Tabela 7) 

varia com a idade. Para crianças menores de seis meses, recomenda-se meio 

comprimido (dez miligramas) e para maiores de seis meses a dosagem é de um 

comprimido (vinte miligramas). Em ambos os casos a duração é de dez a quatorze dias. 

Independente de a diarréia já ter acabado no início do tratamento, permanecer com a 

suplementação dentro do prazo estipulado (USAID et al, 2005). 

 Reforçar a alimentação é fundamental para a recuperação do organismo. No caso 

de pacientes maiores de seis meses, é importante que se dê alimentos ricos em 

nutrientes e deve-se evitar refeições com baixa densidade calórica. Uma sugestão é o 

consumo de frutas in natura, principalmente a banana, pois é rica em potássio. Ovos e 

produtos lácteos também são boas fontes de nutrientes e ajudam na melhora dos 

sintomas (USAID et al, 2005). 

 Alguns alimentos não são recomendados para pacientes com quadro de diarréia, 

como é o caso de frutas com casca, alimentos ricos em fibras e cereais integrais, pois 

são de difícil digestão. É importante que se evitem alimentos ricos em açúcar, pois o 

consumo deles tendem a piorar a diarréia. Também não é recomendado refeições com 
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baixa densidade energética, pois apesar de terem fluidos para repor as perdas e de saciar 

momentaneamente, não possuem um aporte energético e nutricional adequado, como é 

o caso de sopas e sucos (USAID et al, 2005). 

 Ao preparar as refeições procurar sempre fermentar, amassar, triturar ou 

coccionar bem os alimentos de modo a ajudar na digestibilidade dos mesmos. Procurar 

comer a cada três horas, de modo a realizar seis refeições ao dia. Após cessarem os 

sintomas, pode-se ofertar uma refeição a mais por dia, pois isso irá ajudar na 

recuperação do organismo e no reganho de peso de modo a se atingir o peso usual 

(antes da diarréia) (USAID et al, 2005). 

 Nunca deixar de alimentar o paciente com o pensamento de que isso irá cessar 

com a diarréia, pois pode causar um quadro de desnutrição e agravar ainda mais o 

quadro de desidratação. Em geral, a absorção dos nutrientes vai estar prejudicada 

devido a diarréia, no entanto, para que a maioria dos nutrientes sejam absorvidos é 

necessário que se ofertem alimentos ricos em vitaminas e minerais (USAID et al, 2005). 
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4.3. FLATULÊNCIA 

 A eliminação de gases é uma característica fisiológica humana, porém, em 

algumas situações pode gerar desconforto abdominal e tal fato ocorre devido a ingestão 

de determinados alimentos. Quando há um aumento na frequência de eliminação destes 

gases, os pacientes relatam estar com flatulência, ou como é mais comumente chamado, 

“excesso de gases” (MAHAN E ESCOTT-STUMP, 2010; WHITNEY E ROLFES, 

2008).   

 Em um indivíduo saudável são excretados por dia uma média de setecentos 

mililitros de gases e, em geral, existem aproximadamente duzentos mililitros de gases 

no TGI. Os gases na parte superior do TGI surgem devido a reações que ocorrem 

durante o processo de digestão ou devido ao fato de se engolir ar (aerofagia). Apenas 

uma pequena parcela desses gases do TGI superior (estômago) chegam na parte inferior 

do TGI (intestino). Os gases podem causar desconforto, distensão e dor abdominal no 

intestino delgado, diferentemente do que ocorre no cólon, pois este último apresenta 

maior tolerância em relação a presença de gases (MAHAN E ESCOTT-STUMP, 2010). 

 A maioria dos gases eliminados (noventa e nove por cento) são inodoros, são 

eles: Compostos de dióxido de carbono, hidrogênio, nitrogênio e oxigênio. Porém, o 

que causa o odor desagradável (um por cento dos gases produzidos) ocorre devido a 

eliminação de gases como enxofre, metano e gás sulfenico. A análise de amostras é uma 

alternativa para se avaliar a origem dos gases e ver a composição dos mesmos. Os flatos 

compostos predominantemente por nitrogênio são oriundos da deglutição, ou seja, do ar 

engolido. Os flatos compostos predominantemente por metano, dióxido de carbono e 

hidrogênio são de origem intraluminal, produzidos pelo intestino (LEVITT et al, 1998; 

WHITNEY E ROLFES, 2008).  

 Além do aumento na quantidade e na frequência de flatulência, estão entre os 

sintomas mais comuns a presença de cólicas intestinais, desconforto e distensão 

abdominal. Dentre os fatores que podem influenciar a produção de flatos estão os 

componentes alimentares, diminuição ou inatividade do TGI assim como doenças no 
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TGI. Fatores como obstrução parcial do lúmen, desmotilidade ou inatividade podem 

influenciar na capacidade normal do organismo de movimentar os gases produzidos, 

porém a prática de exercícios físicos pode auxiliar na melhoria desses sintomas 

(MAHAN E ESCOTT-STUMP, 2010). 

 No intestino delgado tem-se a presença de uma flora bacteriana natural que é 

benéfica ao organismo. Quando há a fermentação e proliferação da flora de bactérias 

patogênicas, pode haver um quadro de disbiose que tem como causas: O aumento no 

consumo de carboidratos, um quadro de infecção alimentar ou uma diminuição do pH 

das fezes. Quando está relacionada ao consumo de carboidratos, a redução na ingestão 

de carboidratos refinados da dieta é uma alternativa para melhora desse aumento de 

gases e ácidos orgânicos pois eles são mais facilmente fermentados e podem ser mal 

absorvidos (MAHAN E ESCOTT-STUMP, 2010). 

 Há uma redução no trânsito intestinal quando se tem a ingestão de alimentos 

com altos teores lipídicos ou calóricos. Tal fato ocorre pois os gases presentes no 

intestino serão mais lentamente excretados o que causará um desconforto abdominal 

com estufamento e distensão abdominal. A ingestão de refeições ricas em amidos 

resistentes, fibras (solúveis), legumes, açúcares simples (frutose), lactose (quando há 

deficiência na produção da enzima lactase) ou sorbitol (açúcar-álcool ou frutose) 

propiciam um aumento na produção de gases na porção do cólon e um consequente 

aumento das flatulências (MAHAN E ESCOTT-STUMP, 2010).    

 Apesar de alguns alimentos serem mais flatulêntos que outros, é importante 

considerar os determinantes de forma individual. Os carboidratos (amido, açúcares e 

fibras) são alimentos considerados flatulêntos pois sua digestão é feita por bactérias que 

liberam gases no intestino como resultado da fermentação (WHITNEY E ROLFES, 

2008).  

 A dietoterapia baseia-se na retirada de alimentos ricos em fibras, rafinoses 

(oligossacarídeo) e taquioses e alimentos que aumentam a produção de gases pelas 

bactérias do intestino. Além disso, procura-se reduzir refeições que tenham uma grande 

quantidade muita grande de carboidrato, pois podem estar relacionados com a formação 
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de resíduos que não são absorvidos ou digeridos pelo organismo (MAHAN E ESCOTT-

STUMP, 2010). 

 Um dos componentes responsáveis pela flatulência é o amido, pois os resíduos 

não digeridos vão ser fermentados pelas bactérias do intestino. Ele está presente em 

alimentos como aveia, batata (inglesa e doce), cará,  mandioca, milho, soja, pão e trigo.  

Alimentos que contém enxofre (crucíferos) como agrião, brócolis, couve, couve-flor, 

nabo, mostarda, rabanete e repolho, assim como alimentos  que contém rafinose, um 

tipo de oligossacarídeo presente nos carboidratos, também favorecem a fermentação 

bacteriana e estão presentes nas leguminosas como feijão, ervilha, lentilha, grão de bico 

(MAHAN E ESCOTT-STUMP, 2010; WHITNEY E ROLFES, 2008). 

 Dentre as orientações aos pacientes, recomenda-se que os mesmos realizem 

refeições de forma mais lenta, mastiguem bem os alimentos e evitem conversar durante 

as refeições para prevenir a aerofagia. Recomenda-se evitar bebidas gasosas e 

refrigerantes e recomenda-se o uso de temperos naturais. No caso de alho e cebola, seu 

consumo deve ser moderado e o modo de preparo deve ser sempre refogado. Alimentos 

que provocam gases também devem ser evitados, como é o caso do agrião, aveia, 

batata-doce, beringela, condimentos picantes, couve-flor, couve-manteiga, ervilha, 

lentilha, ovos, repolho, soja e vísceras (coração, fígado, miolo e rim) (INCA, 2010). 

 Ao preparar as leguminosas, recomenda-se a realização do processo de remolho, 

que consiste em deixa de molho as leguminosas como o feijão, a lentilha ou o grão de 

bico submerso em água por um período de tempo. Além de amolecer o grão para ter 

uma cocção mais rápida e de se ter um maior rendimento devido ao crescimento do grão 

por absorver água, também remove até cinquenta por cento das substâncias 

responsáveis pela produção excessiva de gases (CAMARGO E BOTELHO, 2012).  

 Existem dois tipos de remolho, o lento e o rápido. O lento é feito durante dez a 

doze horas de forma, deve-se colocar em uma vasilha uma quantidade de grãos que será 

utilizada. Deve-se acrescentar o dobro de água em relação à quantidade de grãos 

utilizada. Deixar de molho durante o período supracitado e ao término do tempo, 
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descartar a água do remolho e utilizar uma água limpa para a cocção (CAMARGO E 

BOTELHO, 2012). 

           O remolho rápido consiste em colocar uma quantidade de água três vezes maior 

que a quantidade de grãos dentro de uma panela de pressão e levar ao fogo. Após 

fervida a água, acrescentar a leguminosa dentro da panela e esperar entrar novamente 

em ebulição. Após a nova fervura, deixar no fogo por dois minutos, apagar o fogo e 

deixar a preparação em repouso por uma hora (não trocar a água fervida). Deixar uma 

hora em repouso, após esse período, descartar toda a água e utilizar uma água nova para 

a cocção da leguminosa (CAMARGO E BOTELHO, 2012). 
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4.4. REFLUXO 

 Doença do Refluxo Gastroesofágico (DRGE) ocorre quando há um refluxo do 

conteúdo do estômago para o esôfago, pulmão ou cavidade oral. É caracterizada por 

sintomas e complicações como a sensação de azia (queimação) que ocorre após a 

ingestão de certos alimentos (GASTALDI, 2011).  

 No ocidente, a prevalência de DRGE é de aproximadamente quinze por cento. 

Entre os adultos, aproximadamente trinta por cento apresentam os sintomas de DRGE 

pelo menos uma vez por semana. Entre as crianças, entre dois e vinte por cento 

apresentam em algum momento tais sintomas, sendo que no primeiro ano de vida a 

prevalência pode chegar a cinquenta por cento (KATZ, GERGON E VELA, 2013; 

MAHAN E ESCOTT-STUMP, 2010).  

 A prevalência dos sintomas de regurgitamento e a azia ocorrem em dezesseis e 

em seis por cento da população, respectivamente. Oito por cento da população apresenta 

o sintoma de azia diariamente. De fato, a queixa mais comum em consultórios de 

gastroenterologia é a A DRGE, que pode ocorrer tanto em pessoas com algum tipo de 

patologia como em pessoas saudáveis (KATZ, GERGON E VELA, 2013; MAHAN E 

ESCOTT-STUMP, 2010). 

 O DRGE pode causar dor e desconforto, pois ocorre quando há um retorno do 

alimento que já estava no estômago para o esôfago. O estômago tem uma camada 

protetora que faz com que a acidez do meio não irrite a sua mucosa. O esôfago não tem 

essa proteção da mucosa contra a acidez, portanto, quando o alimento volta do 

estômago para o esôfago, há uma sensação de queimação e dor (WHITNEY E 

ROLFES, 2008).   

 A DRGE pode interferir na qualidade de vida do paciente como um todo, pois 

podem afetar o sono, a vida social e o trabalho. Os sintomas mais comuns são a 

sensação de queimação devido ao refluxo com secreção ácida, dor abdominal ou 

subexternal, disfagia, vômito, distensão, rouquidão, tosse seca, aumento de eructações, 
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pigarro, dificuldade para engolir e, em alguns casos, espasmos e piora do quadro 

asmático. (MAHAN E ESCOTT-STUMP, 2010).  

 Dor no peito também pode ser um sintoma de DRGE, portanto, é necessário 

descartar o diagnóstico de problemas cardíacos. Apesar de a disfagia ser um sintoma da 

DRGE, ela pode ser um indicativo de uma complicação no quadro, sendo necessário 

investigar estenose, distúrbios de motilidade ou qualquer malignidade (KATZ, 

GERGON E VELA, 2013). 

 Outro sintomas mais atípicos como dor epigástrica, náuseas, arroto, dispepsia e 

inchaço podem estar relacionados à DRGE, porém associados à outra patologia 

concomitantemente. Aproximadamente, trinta e oito por cento da população apresenta 

alguma queixa em relação a um desconforto digestivo, sendo que em geral, tal condição 

ocorre mais frequentemente em pacientes com DRGE (KATZ, GERGON E VELA, 

2013). 

 Após os cinquenta anos de idade, os sintomas tendem a diminuir, tanto em 

relação à frequência quanto à intensidade de ocorrências. Porém, nessa faixa etária há 

uma maior prevalência de outras patologias ainda mais graves, como o Esôfago de 

Barret e a Esofagite Erosiva (KATZ, GERGON E VELA, 2013). 

 Diversos fatores externos podem causar ou agravar o quadro de refluxo, como o 

fato de usar roupas muito apertadas na região abdominal, o uso de determinadas 

medicações, a ingestão de líquidos concomitantemente com a refeição, a posição de se 

alimentar (ereta, curvada ou deitada), comer em grande quantidade e fumar. Porém, 

também pode está relacionado com um problema na musculatura da válvula que separa 

o esôfago do estômago, o esfíncter esofágico inferior (WHITNEY E ROLFES, 2008).   

 Se o problema não for anatômico, a intervenção terá maior foco na dietoterapia, 

baseando-se em uma ingestão em menor quantidade por refeição, uma mastigação mais 

eficiente, comer de forma mais lenta e, de preferência, na posição ereta (noventa graus) 

(WHITNEY E ROLFES, 2008). O uso crônico de medicamentos como anti-

inflamatórios (não esteróides) e aspirina, assim como o consumo de tabaco, aumentam o 
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risco de desenvolvimento de DRGE, sendo necessários a redução ou abstenção dos 

mesmos para melhora dos sintomas (MAHAN E ESCOTT-STUMP, 2010).   

 O diagnóstico para se realizar uma terapia anti-refluxo pode ser feito a partir do 

monitoramento ambulatorial dos sintomas mais comuns como regurgitação e azia. A 

endoscopia digestiva, a biópsia de esôfago distal, a manometria esofágica e a 

investigação por infeção de bactéria (Helicobacter Pylori) são relevantes apenas quando  

há risco de complicações ou em caso de outros sintomas que possam ser alarmantes 

(AGA, 2012). 

 O acompanhamento médico e um tratamento adequado são importantes para a 

melhora dos sintomas e para a prevenção de agravos. Em alguns casos a DRGE pode 

ser um sintoma de uma patologia mais grave, como pode apenas ser um desconforto 

pontual que não cause uma consequência erosiva. Apesar da melhora significativa dos 

sintomas após o tratamento, não há, necessariamente a garantia da cura. A DRGE pode 

evoluir para uma esofagite, úlcera, disfagia, erosão no esôfago, estreitamento, esôfago 

de Barrett, câncer de esôfago (MAHAN E ESCOTT-STUMP, 2010).   

 A DRGE pode ocorrer durante o dia ou durante a noite e ser caracterizada de 

duas formas: 1) Erosiva e 2) Não erosiva. A DRGE noturna é o caso mais grave, pois 

em geral ocorre de forma prolongada e está relacionado à redução da motilidade do 

TGI. Ao longo do período em que o esôfago é exposto a ácidos, podem ocorrer 

alterações na anatomia e na fisiologia do corpo, pois há redução na salivação e 

deglutição causadas pelo sono (MAHAN E ESCOTT-STUMP, 2010). 

 Dentre as alternativas para se tratar a DRGE noturna sem a intervenção 

cirúrgica, tem-se a elevação da cabeceira da cama em aproximadamente dez e quinze 

centímetros. Dessa forma há uma melhora do pH esofágico e uma consequente melhora 

dos sintomas. Outra intervenção está relacionada com o horário e teor das refeições. 

Recomenda-se que sejam evitadas refeições muito gordurosas de duas a três horas antes 

de se deitar. Assim, apesar de não se ter uma melhora dos sintomas, tem-se uma 

melhora da acidez gástrica durante o turno da noite (KATZ, GERGON E VELA, 2013; 

MAHAN E ESCOTT-STUMP, 2010). 
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 O uso de tabaco também não é recomendado, pois a nicotina é um irritante 

gastroesofágico muito potente, além de diminuir a pressão no esfíncter eleva o risco de 

câncer e afeta a integridade do TGI (MAHAN E ESCOTT-STUMP, 2010). 

 O tratamento médico nutricional para a DRGE baseia-se em três princípios: 1) 

Reduzir a acidez gástrica; 2) Prevenir a irritação e a dor da mucosa do esôfago 3) Evitar 

a DRGE. É de suma importância que sejam feitas alterações nos padrões de vida, pois 

elas podem melhorar os sintomas da DRGE, a pressão do esfíncter esofágico inferior e o 

próprio pH esofágico (KATZ, GERGON E VELA, 2013; MAHAN E ESCOTT-

STUMP, 2010). 

 Para a redução na pressão do esfíncter esofágico inferior, recomenda-se a 

retirada de chocolate, tabaco e bebidas carbonadas. Ao deitar, procurar ficar em 

decúbito lateral direito. O consumo de álcool, cafeína, alimentos cítricos, picantes e 

gordurosos não tiveram influência na melhora nesse quesito em específico (KATZ, 

GERGON E VELA, 2013). 

 Quando se trata de pH esofágico, apesar de ter tido um aumento da exposição 

ácida esofágica com o consumo/uso de alimentos gordurosos, chocolate, álcool e 

tabaco, os estudos não foram conclusivos para a melhorara dos sintomas da DRGE ou o 

pH esofágico com a exclusão destes. Da mesma forma, não há estudos que evidenciem 

a melhora das complicações ou dos sintomas da DRGE quando retirados os alimentos 

gordurosos, cítricos, picantes, chocolates, bebidas cartonadas, a cafeína e a hortelã. 

Outro fato a se considerar é que não há provas de que as bebidas carbonadas  possam 

provocar ou causar  a DRGE (KATZ, GERGON E VELA, 2013). 

 Para o tratamento da DRGE, apesar de não ter estudos nem evidências 

comprovadas, em geral é recomendada a exclusão de alimentos irritantes que podem 

desencadear o refluxo, como é o caso do café, chocolate, álcool, bebidas carbonadas e 

alimentos picantes ou ácidos, apesar de a exclusão do álcool e do tabaco não alterarem o 

pH esofágico nem a acidez gástrica durante a noite (GASTALDI, 2011). 
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 Outra recomendação baseia-se na redução de peso quando o paciente estiver 

com sobrepeso (IMC > 25) ou quando tiver tido um ganho de peso recente, mesmo 

quando o paciente for eutrófico (IMC < 25), pois o ganho de peso está associado à 

presença de sintomas da DRGE. Existe uma ligação direta entre obesidade e DRGE, 

entre índice de massa corporal (IMC), ganho de peso e circunferência da cintura (CC) e 

complicações como Esôfago de Barret e DRGE não erosivo. A redução em 3,5 no IMC 

está relacionada com uma melhora dos sintomas em quarenta por cento dos casos. Em 

pacientes que fizeram bypass gástrico em Y de Roux tiveram redução dos sintomas, o 

mesmo não ocorreu com pacientes que fizeram cirurgia do tipo gastroplastia vertical  

(KATZ, GERGON E VELA, 2013). 

 Os alimentos podem ser irritantes e piorar ou prolongar os efeitos do refluxo, 

além de alterar os mecanismos naturais protetores do organismo. Dentre os alimentos 

irritantes a serem evitados são: Excesso de proteínas e gorduras, álcool e tabaco. A 

obesidade e deitar logo após ingerir uma refeição, também são fatores que contribuem 

para a manifestação de sintomas da DRGE (MAHAN E ESCOTT-STUMP, 2010). 
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5. CONCLUSÃO 

 

 Conhecer as patologias, suas causas, sintomas mais comuns, assim como os 

tratamentos e as diretrizes atuais são de suma importância na prática clínica. O 

profissional de saúde deve, primeiramente, tentar abordagens menos invasivas para 

tentar reverter os quadros de constipação, diarréia, flatulência e refluxo.  

 A dietoterapia é uma forma de se dar um auxílio ao paciente, no alívio dos 

sintomas e na melhora do quadro como um todo. É crucial que se conheçam os 

alimentos e os efeitos no organismo, quais alimentos são irritantes, constipantes, 

laxantes e flatulentos. Muitos dos desconfortos podem ser resolvidos com uma simples 

alteração nos componentes da dieta.  

 As orientações nutricionais elaboradas para serem entregues na prática 

ambulatorial  juntamente com um plano alimentar são fundamentais para que o paciente 

tenha um material em mãos para auxiliá-lo no controle dos sintomas. 
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7. APÊNDICES 

7.1. OREIENTAÇÕES NUTRICIONAIS 

7.1.1. Constipação 

ORIENTAÇÕES NUTRICIONAIS PARA CONSTIPAÇÃO 

O que é constipação intestinal? 

Segundo a Sociedade Brasileira de Coloproctologia, a constipação intestinal também conhecida como 
“prisão de ventre”ou “intestino preso”, ocorre quando se tem uma dificuldade para evacuar, que pode 
ser eventual ou crônica. A pessoa constipada apresenta um desconforto abdominal, sensação de 
esvaziamento incompleto após defecar, redução na frequência de evacuações (menos de 3 vezes por 
semana) e fezes com consistência dura e ressecada.

Recomendações gerais para uma alimentação saudável: 

• Realizar de 5 a 6 refeições por dia, em horários regulares, a cada 2 ou 3 horas.  
• Evitar ficar muito tempo sem comer (em jejum). 
• Não beliscar entre as refeições e não esperar ter fome para comer. 
• Dar preferência a óleos vegetais (algodão, canola, girassol, milho, soja) para cocção. 

(Consumo adequado: 1 garrafa de 900 mL por mês para 4 pessoas). 
• Evitar frituras e alimentos industrializados. 
• Consumir, preferencialmente, vegetais cozidos, cozidos à vapor ou crus, evitar refogar. 
• Dar preferência para carnes magras, sem gordura aparente, couro ou pele.  
• Preferir cozinhar, grelhar ou assar, evitar fritar. 
• Evitar temperos industrializados (como Caldo Knorr, Sazon) e consumir pouco sal, preferir 

temperos naturais (alecrim, alho, cebola, cebolinha, coentro, hortelã, limão, louro, manjericão, 
pimenta, salsinha, vinagre).  

• Abandonar o hábito de fumar e o consumo de bebidas alcoólicas.

Recomendações para constipação: 

• Comer devagar, em local tranquilo e mastigar bem os alimentos. 
• Respeitar a vontade de evacuar. Procurar estabelecer evacuações com regularidade. 
• Preferir alimentos ricos em fibra e laxantes (lista abaixo - recomendados). 
• Evitar alimentos constipantes (lista abaixo - evitados). 
• Tomar medicamento laxativo somente sob prescrição médica. 
• Beber, pelo menos, 2 litros de água por dia (de preferência nos intervalos das refeições). 
• Praticar atividade regularmente com orientação de um profissional.
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Alimentos recomendados Alimentos que devem ser evitados

Alimentos integrais (arroz integral, biscoito 
integral, macarrão integral, pão francês integral, 
pão de forma integral)

Arroz branco, pão francês, pão de forma, torrada, 
biscoito de polvilho, biscoito de água e sal, 
tapioca, macarrão

Aveia  (farelo, farinha ou flocos), chia, granola, 
quinoa, linhaça, centeio, coalhada, creme de leite, 
farelos de cereais, geléia, iogurte, leite, mel, 
melado, óleo vegetal (soja, milho, girassol, 
algodão, canola)

Creme de arroz, maisena, farinha de trigo, farinha 
de mandioca, farinha de arroz, polvilho, ricota, 
fubá de milho

Abóbora, abobrinha, aspargo, beterraba, brócolis, 
cebola, couve, couve-flor, milho verde, quiabo, 
pepino, rabanete, repolho, vagem, tomate, 
folhosos em geral (alface, rúcula, agrião, 
espinafre, chicória), maxixe, jiló

Batata inglesa, batata baroa, batata doce, inhame, 
mandioca, cará, cenoura

Ervilha, feijão, lentilha, grão de bico, soja, 
amendoim

Suco (maçã, pêra, goiaba, cajú, limão)

Abacaxi, abacate, ameixa, caqui, laranja com 
bagaço, mamão, mexerica, manga, morango, 
melancia, melão, tangerina, uva

Banana, maçã sem casca, pêra sem casca, goiaba 
sem casca e sem semente, cajú sem casca, limão

Coquetel laxante:   

Se as orientações acima não melhorarem os sintomas, preparar coquetel laxante para beber pela manhã, 
em jejum. 

Ingredientes: 

• Ameixa seca (sem caroço) - 5 unidades 

• Água - 1/2 copo 

• Aveia em flocos - 1 colher de sopa 

• Laranja pêra (sem casca, sem semente e com bagaço) - 1 unidade 

• Mamão (sem casca e sem semente) - 1 fatia média 

 
Modo de preparo: 

No dia anterior do preparo, colocar as 5 ameixas de molho na água dentro da geladeira. Dê preferência, 
deixar também as outras frutas na geladeira. Colocar todos os ingredientes, inclusive a água que a 
ameixa ficou de molho, no liquidificador. Liquidificar tudo e NÃO peneirar (coar).
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7.1.2. Diarréia 

ORIENTAÇÕES NUTRICIONAIS PARA DIARRÉIA 

O que é diarréia? 

Segundo as Diretrizes de Tratamento de Diarréia da Organização Mundial da Saúde (OMS), a diarréia 
ocorre quando há uma maior movimentação das fezes pelo intestino, sendo caracterizada por ter uma 
consistência mais amolecida, aquosa e com maior frequência de evacuação que o normal. Em geral, 
considera-se um quadro de diarréia quando há 3 ou mais evacuações líquidas ou amolecidas em um 
único dia.

Recomendações gerais para uma alimentação saudável: 

• Realizar de 5 a 6 refeições por dia, em horários regulares, a cada 2 ou 3 horas.  
• Evitar ficar muito tempo sem comer (em jejum). 
• Não beliscar entre as refeições e não esperar ter fome para comer. 
• Comer devagar, em local tranquilo e mastigar bem os alimentos. 
• Dar preferência aos óleos vegetais (algodão, canola, girassol, milho, soja) para cocção. 

(Consumo adequado: 1 garrafa de 900 mL por mês para 4 pessoas). 
• Evitar temperos industrializados (como Caldo Knorr, Sazon) e consumir pouco sal, preferir 

temperos naturais (alecrim, alho, cebola, cebolinha, coentro, hortelã, limão, louro, manjericão, 
pimenta, salsinha, vinagre).  

• Abandonar o hábito de fumar e o consumo de bebida alcoólica. 
• Praticar atividade regularmente com orientação de um profissional.

Recomendações para diarréia: 

• Descansar. 
• Consumir, preferencialmente, vegetais cozidos ou cozidos à vapor, evitar alimentos crus ou 

refogados. 
• Dar preferência para carnes magras, sem gordura aparente, couro ou pele.  
• Preferir cozinhar, grelhar ou assar, evitar fritar. 
• Evitar frituras e alimentos industrializados. 
• Beber, pelo menos, 2 litros de água por dia (de preferência nos intervalos das refeições) para 

repor as perdas.
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Alimentos recomendados Alimentos que devem ser evitados

Arroz branco, pão francês, pão de forma, 
torrada, biscoito de polvilho, biscoito de 
água e sal, tapioca, macarrão

Alimentos integrais (arroz integral, biscoito integral, 
macarrão integral, pão francês integral, pão de forma 
integral)

Creme ou água de arroz, maisena, farinha 
de trigo, farinha de mandioca, farinha de 
arroz, polvilho, ricota, fubá de milho, 
gelatina, carne grelhada (boi, frango ou 
peixe), leite de soja

Aveia  (farelo, farinha ou flocos, alimentos gordurosos), 
café, chás medicinais ou infusões, chia, granola, quinoa, 
linhaça, centeio, coalhada, creme de leite, farelos de 
cereais, geléia, iogurte, leite e derivados, mel, doces 
(marmelada, melado, goiabada, chocolate) óleo vegetal 
(soja, milho, girassol, algodão, canola), refrigerantes, 
sucos de frutas adoçados

Batata inglesa, batata baroa, batata doce, 
inhame, mandioca, cará, cenoura cozida, 
chuchu

Abóbora, abobrinha, aspargo, beterraba, brócolis, cebola, 
couve, couve-flor, milho verde, quiabo, pepino, rabanete, 
repolho, vagem, tomate, folhosos em geral (alface, rúcula, 
agrião, espinafre, chicória), maxixe, jiló

Suco (maçã, pêra, goiaba, cajú, limão) Ervilha, feijão, lentilha, grão de bico, soja, amendoim

Água de coco, banana, cajú, maçã sem 
casca, pêra sem casca, goiaba sem casca e 
sem semente, cajú sem casca, limão 
(coado)

Abacaxi, abacate, ameixa, caqui, laranja com bagaço, 
mamão, mexerica, manga, morango, melancia, melão, 
tangerina, uva

Soro de reposição oral:   

O Ministério da Saúde entrega, gratuitamente, nas Farmácias Populares e nos Postos de Saúde 
envelopes com o soro de reposição oral, que já vem na quantidade adequada, bastando apenas misturar 
todo o envelope em 1L de água (filtrada ou fervida). Não é necessário que se acrescente mais nenhum 
ingrediente, não se deve ferver o conteúdo depois de pronto e não usar após 24h. 

Em caso de emergência, pode-se preparar um soro caseiro. Porém, é importante seguir exatamente a 
receita, pois quando em quantidades incorretas pode acarretar danos à saúde em vez de benefícios. 

As Farmácias Populares e os Postos de Saúde também fornecem, gratuitamente, um medidor (colher 
padrão) para fazer o soro caseiro na quantidade correta.

Soro caseiro: 

Ingredientes: 

• Água (filtrada, fervida ou mineral engarrafada) - 1L 

• Açúcar - 20g  (2 colheres de sopa rasas ou 1 colher de sopa bem cheia) 

• Sal - 3,5g (1 colher de café) 

 
Modo de preparo: 

Filtrar ou ferver a água, colocar todos os ingredientes em um recipiente e misturar bem até que tudo 
tenha dissolvido por completo. O ideal é tomar várias vezes ao dia, de preferência, em pequenos goles. 
Não ferver o soro após ter misturado todos os ingredientes e, se for preciso tomar mais de um dia, fazer 
diariamente, pois o soro só dura 24h,  portanto, jogue fora o que não tiver tomado.

!38



7.1.3. Flatulência 

ORIENTAÇÕES NUTRICIONAIS PARA FLATULÊNCIA 

 

O que é flatulência? 

A flatulência ou o aumento na frequência de eliminação de gases pode ocorrer devido à ingestão de 
determinados alimentos ou devido à diminuição dos movimentos do trato gastrointestinal. Tem como 
sintomas a presença de cólicas intestinais, desconforto, distensão abdominal e até mesmo dor. 

Recomendações gerais para uma alimentação saudável: 

• Realizar de 5 a 6 refeições por dia, em horários regulares, a cada 2 ou 3 horas.  
• Evitar ficar muito tempo sem comer (em jejum). 
• Não beliscar entre as refeições e não esperar ter fome para comer. 
• Dar preferência aos óleos vegetais (algodão, canola, girassol, milho, soja) para cocção. 

(Consumo adequado: 1 garrafa de 900 mL por mês para 4 pessoas). 
• Evitar frituras e alimentos industrializados. 
• Consumir, preferencialmente, vegetais cozidos, cozidos à vapor ou crus, evitar refogar. 
• Dar preferência para carnes magras, sem gordura aparente, couro ou pele.  
• Preferir cozinhar, grelhar ou assar, evitar fritar. 
• Evitar temperos industrializados (como Caldo Knorr, Sazon) e consumir pouco sal, preferir 

temperos naturais (alecrim, alho, cebola, cebolinha, coentro, hortelã, limão, louro, manjericão, 
pimenta, salsinha, vinagre).  

• Abandonar o hábito de fumar e o consumo de bebida alcoólica. 
• Beber, pelo menos, 2 litros de água por dia (de preferência nos intervalos das refeições).

Recomendações para flatulência: 

• Comer devagar, em local tranquilo e mastigar bem os alimentos. 
• Evitar conversar durante as refeições. 
• Ao usar cebola e alho, sempre refogar e comer com moderação. 
• Evitar bebidas gasosas e refrigerantes, e o uso de canudinhos. 
• Evitar alimentos que aumentem a formação dos gases (lista abaixo). 
• Praticar atividade regularmente com orientação de um profissional.

Alimentos que devem ser evitados

Aveia, batata doce, gérmen de trigo, milho 

Ervilha, fava, feijão, feijão verde, lentilha, soja, grão de bico

Acelga, aipo, agrião, alho, alho-poró, beringela, brócolis, cebola, couve-manteiga, couve de Bruxelas, 
couve-flor, nabo, mostarda, pepino, rabanete, repolho, vegetais folhosos

Abacate, jabuticaba, jaca, maçã, melão, melancia,  uva passa

Coalhada, iogurte, leite, produtos lácteos, ovo, vísceras (coração, fígado, miolo, rim)

Amêndoa, amendoim, castanha, nozes

Condimentos picantes
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Remolho dos alimentos (lento ou rápido): 

O remolho é um processo em que se deixa de molho alguns alimentos como o feijão, a lentilha ou o 
grão de bico submerso em água por um período de tempo para, geralmente durante a noite. Além de se 
amolecer o grão para se ter uma cocção mais rápida, o repolho serve também para diminuir em até 50% 
as substâncias responsáveis pela produção excessiva de gases presentes nos grãos.

Remolho lento: 

Ingredientes: 

• Água em temperatura ambiente (quantidade: 2x a quantidade colocada de grãos) 

• Leguminosa (feijão, lentilha, grão de bico) 

 
Modo de preparo: 

Deixar a leguminosa em um recipiente com água de modo a cobrir os grãos (o dobro de água em 
relação aos grãos). Deixar de molho de 10 a 12 horas. Ao término, descartar a água do repolho e usar 
uma água limpa para a cocção.

Remolho rápido: 

Ingredientes: 

• Água fervida (quantidade: 3x a quantidade colocada de grãos) 

• Leguminosa (feijão, lentilha, grão de bico) 

 
Modo de preparo: 

Colocar uma quantidade 3x maior que a quantidade de grãos dentro de uma panela de pressão e levar 
ao fogo. Após fervida, acrescentar a leguminosa dentro da panela. Após ferver novamente, deixar no 
fogo por 2 minutos. Após esse processo, apagar o fogo e deixar a preparação em repouso por 1 hora 
(não trocar a água fervida). Após 1 hora de repouso, descartar toda a água e utilizar uma água limpa 
para a cocção da leguminosa.
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7.1.4. Refluxo 

 
ORIENTAÇÕES NUTRICIONAIS PARA REFLUXO 

O que é refluxo? 

Refluxo ou Doença do Refluxo Gastroesofágico (DRGE) ocorre quando há um refluxo do conteúdo do 
estômago para o esôfago, pulmão ou cavidade oral. Os sintomas mais comuns são a sensação de azia 
(queimação), refluxo com secreção ácida, dor e desconforto que ocorrem após a ingestão de alimentos. 
Podem ocorrer também sintomas como dor abdominal, dor para engolir, vômito, rouquidão, tosse seca, 
aumento de eructações e pigarro.

Recomendações gerais para uma alimentação saudável: 

• Realizar de 5 a 6 refeições por dia, em horários regulares, a cada 2 ou 3 horas.  
• Evitar ficar muito tempo sem comer (em jejum). 
• Não beliscar entre as refeições e não esperar ter fome para comer. 
• Dar preferência aos óleos vegetais (algodão, canola, girassol, milho, soja) para cocção. 

(Consumo adequado: 1 garrafa de 900 mL por mês para 4 pessoas). 
• Evitar temperos industrializados (como Caldo Knorr, Sazon) e consumir pouco sal, preferir 

temperos naturais (alecrim, alho, cebola, cebolinha, coentro, hortelã, louro, manjericão, 
salsinha).  

• Beber, pelo menos, 2 litros de água por dia (de preferência nos intervalos das refeições). 
• Praticar atividade regularmente com orientação de um profissional.

Recomendações para refluxo: 

• Comer devagar, em local tranquilo e mastigar bem os alimentos. 
• Realzar as refeições sentado (em posição ereta, 90˚) 
• Evitar o consumo de alimentos gordurosos, frituras e alimentos industrializados. 
• Consumir, preferencialmente, vegetais cozidos, cozidos à vapor, evitar refogar. 
• Preferir alimentos cozidos 
• Dar preferência para carnes magras, sem gordura aparente, couro ou pele.  
• Preferir cozinhar, grelhar ou assar, evitar fritar. 
• Reduzir o volume das refeições. 
• Reduzir o consumo de alimentos flatulentos  
• Não consumir líquidos durante o almoço e jantar. 
• Não consumir bebidas alcoólicas ou gaseificadas. 
• Evitar chá preto, chá mate e refrigerantes de cola 
• Não fumar. 
• Evitar temperaturas extremas (alimentos muito frios ou quentes). 
• Evitar alimentos irritantes (condimentos/especiarias, defumados, embutidos, enlatados, ácidos/

cítricos ou gordurosos). 
• Evitar consumo em excesso de alho e cebola. 
• Engrossar as refeições que estão no horário próximo ao descanso com farinhas ou espessantes 

(farinha de trigo ou amido de milho). 
• Evitar deitar após comer ou se estiver acamado e for comer. Reclinar a cabeceira em um 

ângulo de pelo menos 45˚. 
• Elevar em 20 cm os a cabeceira da cama (colocar um calce em baixo dos pés da cama)  

principalmente para pacientes com DRGE noturno. 
• Evitar refeição com alto teor de gordura entre 2 a 3 antes de deitar, principalmente para 

pacientes com DRGE noturno. 
• Esperar após a última refeição aproximadamente 2h para se exercitar. 
• Evitar roupas ou cintos apertadas na região abdominal. 
• Se estiver com sobrepeso ou com ganho de peso recente, procure emagrecer.
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Alimentos que devem ser evitados

Condimentos/Especiarias Canela, hortelã, menta, páprica picante, pimenta (em geral)

Defumados Bacon defumado, costelinha defumada, linguiça defumada, lombo suíno 
defumado, presunto defumado, frango defumado, salsicha.

Embutidos Linguiça, mortadela, salame, salsicha, presunto

Enlatados Atum, ervilha, milho, sardinha

Gordurosos
Acarajé, bacon, carne de porco, carne com gordura aparente, carnes 
gordas, caruru, couro de peixe, creme de leite, feijoada, fritura, queijos 
amarelos, maionese, nata, pão de queijo, pele de frango, sarapatel

Ácidos/Cítricos Acerola, laranja, limão, tomate, vinagre, umbu.

Outros irritantes Achocolatado, café, chá mate, chá preto, chocolate, hortelã, menta, 
refrigerante

Flatulentos

Abacate, acelga, aipo, amendoim, alho, alho-poró, amêndoa, batata doce, 
brócolis, castanha, cebola, coalhada, couve, couve de Bruxelas, couve-
flor, ervilha, fava, feijões, gérmen de trigo, iogurte, jabuticaba, jaca, 
leite, lentilha, maçã, melão, melancia, milho, nabo, nozes, ovo, produtos 
lácteos, soja, uva passa
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8. ANEXOS 

8.1. TABELAS 

Tabela 1: Principais patologias ou condições associadas à constipação intestinal por o 
causas orgânicas.  

CAUSAS CONSTIPAÇÃO INTESTINAL

1. ENDÓCRINO

Hiperparatireoidismo 
Hipotireoidismo 
Pan-Hipopituriarismo 
Feocromocitoma

2. METABÓLICO

Uremia 
Porfiira 
Hiponatremia 
Hipomagnesemia 
Hipocalemia 
Hipocalcemia 
Acidose renal 
Diabetes Mellitus (acidose) 
Envenenamento por Chumbo

3. NUTRICIONAL

Desnutrição 
Anemia 
Raquitismo 
Subalimentação

4. ESTRUTURAL

Hérnias 
Bribas Peritoneais 
Intestino Irritável 
Volvo 
Estenose Hipertrófica do Piloro 
Ânus Anteriorizado  
Ânus Imperfurado 
Ânus Ectópico 
Fissuras, atresias e estenores anais

5. IMUNOALÉRGICO Doença Celíaca 
Alergia à Proteína do Leite de Vaca

6. INDUÇÃO DE DROGAS

Opiáceos 
Diuréticos 
Anticonvulsivantes 
Antidepressivos (fenotiazinas) 
Antiácidos (compostos de alumínio e cálcio) 
Hematinicos (Ferro) 
Bismuto 
Sulfato de Bário 
Anticolinérgico (antiespasmódicos e descongestionante)

CAUSAS CONSTIPAÇÃO INTESTINAL
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Fonte: Adaptado ASSUMPÇÃO, 2014; AGA, 2013. 

Tabela 2: Diretrizes para dietas rica em fibras segundo as DRI's.  

Fonte: Adaptado de MAHAN E ESCOTT-STUMP, 2010. 

7. DISTÚRBIO NEUROLÓGICO/ 
SISTEMA NEUROMUSCULAR

Doença de Parkinson 
Esclerose Múltipla 
Doença Cerebrovascular 
Síndrome de Down 
Espinha Bífida 
Paralisia Cerebral 
Trauma ou Tumor na Medula 
Paraplegia 
Doença de Hirschsprung 
Doenças do Colágeno 
Pseudo-Obstrução Intestinal 
Meningomielocele

CAUSAS CONSTIPAÇÃO INTESTINALCAUSAS CONSTIPAÇÃO INTESTINAL

DIRETRIZES PARA DIETAS RICA EM FIBRAS

Alimentos Quantidades

Ingestão de Fibras na Dieta   25g (mulher) e 38g (homem) ou mais

Líquidos (Água) 2L (pelo menos)

Cereais e Produtos com Grãos Integrais 6 a 11 porções

Hortaliças, Frutas, Oleaginosas e Sementes 5 a 8 porções
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Tabela 3: Lista com alimentos laxantes mais comuns. 

Fonte: Adaptado de INCA, 2010. 

Tabela 4: Lisa com alimentos constipantes mais comuns. 

Fonte: Adaptado de INCA, 2010. 

Alimentos Laxantes

Alimentos integrais (arroz integral, biscoito integral, macarrão integral, pão francês integral, pão de 
forma integral)

Aveia  (farelo, farinha ou flocos, alimentos gordurosos), café, chás medicinais ou infusões, chia, 
granola, quinoa, linhaça, centeio, coalhada, creme de leite, farelos de cereais, geléia, iogurte, leite e 
derivados, mel, doces (marmelada, melado, goiabada, chocolate) óleo vegetal (soja, milho, girassol, 

algodão, canola), refrigerantes, sucos de frutas adoçados

Abóbora, abobrinha, aspargo, beterraba, brócolis, cebola, couve, couve-flor, milho verde, quiabo, 
pepino, rabanete, repolho, vagem, tomate, folhosos em geral (alface, rúcula, agrião, espinafre, chicória), 

maxixe, jiló

Ervilha, feijão, lentilha, grão de bico, soja, amendoim

Abacaxi, abacate, ameixa, caqui, laranja com bagaço, mamão, mexerica, manga, morango, melancia, 
melão, tangerina, uva

Alimentos Constipantes

Arroz branco, pão francês, pão de forma, torrada, biscoito de polvilho, biscoito de água e sal, tapioca, 
macarrão

Creme ou água de arroz, maisena, farinha de trigo, farinha de mandioca, farinha de arroz, polvilho, 
ricota, fubá de milho, gelatina, carne grelhada (boi, frango ou peixe), leite de soja

Batata inglesa, batata baroa, batata doce, inhame, mandioca, cará, cenoura cozida, chuchu

Suco (maçã, pêra, goiaba, cajú, limão)

Água de coco, banana, cajú, maçã sem casca, pêra sem casca, goiaba sem casca e sem semente, cajú 
sem casca, limão (coado)
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Tabela 5: Bebidas líquidas que devem ser evitadas ou preferidas.  

Fonte: USAID et al, 2005. 

Tabela 6: Diretrizes para diarréia em relação à quantidade de soro de reposição oral 
recomendada para crianças.  

Fonte: Adaptado de USAID et al, 2005. 

Tabela 7: Diretrizes para diarréia em relação à quantidade de fluidos a serem repostos e 
à adequação de suplementos.  

Fonte: Adaptado de USAID et al, 2005. 

PREFERIR EVITAR

Bons Líquidos Sem Sal Bons Líquidos Com Sal Bebidas como

Água potável Soro de reposição oral Refrigerantes

Água de arroz sem sal Sopa salgada Chá adoçado

Iogurte sem sal Iogurte salgado Bebidas de fruta adoçados

Chá fraco Água de arroz salgada Café

 Água de coco verde - Alguns chás medicinais ou 
infusões

Suco de frutas frescas sem 
açúcar

- -

DIRETRIZES PARA DIARRÉIA 
Quantidade de soro de reposição oral durante as primeiras 4 horas.

Idade < 4 meses > 4 meses  
< 12 meses

> 12 meses 
< 24 meses

> 24 meses 
< 60 meses

Peso* (Kg) < 6 6 - 10 10 - 12 12 - 19

Soro (mL) 200 - 400 400 - 700 700 - 900 900 - 1400

DIRETRIZES PARA DIARRÉIA

Alimentos/Nutrientes Quantidade (s)

Crianças < 2 anos 50 - 100mL de flúido após cada evacuação

Crianças > 2 anos 100 - 200mL de flúido após cada evacuação

Crianças maiores e adultos Bebida livre, o quanto quiser

Soro de reposição oral ou caseiro Até a diarréia parar

Zinco - Crianças < 6 meses 10 mg (1/2 tablete) - 10 a 14 dias

Zinco - Crianças > 6 meses 20 mg (1 tablete) - 10 a 14 dias
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8.2. FIGURAS 

Figura 1: Critérios de ROMA III para diagnóstico de  constipação intestinal.  

Fonte: ABCP, 2009  

Figura 2: Critérios de ROMA III para Constipação para neonatos e lactentes (< 4 anos). 

Fonte: ASSUMPÇÃO, 2014.
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