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1. INTRODUÇÃO A DIETOTERAPIA

Desde os tempos remotos a humanidade já utilizava os alimentos e ervas
para  fins  medicinais,  pois,  ainda  não  existiam  o  que  chamamos  hoje
de medicamentos. A dietoterapia é uma ferramenta da saúde, e em especial do
profissional nutricionista,  que  usa  dos  alimentos  (principalmente),  para  o
tratamento  e  prevenção de enfermidades,  levando ao organismo a  adquirir  os
nutrientes necessários para a boa perfomace e saúde.

Os  alimentos  podem  auxiliar  sobremaneira  a  recuperação  da  saúde,
sendo, em alguns casos, a única opção de tratamento de algumas doenças. A
terapia  que  os  utiliza  como  complemento  ou  única  forma  de  tratamento  é
chamada dietoterapia.  Dietoterapia é a parte da ciência da nutrição que se dedica
às dietas especificas para cada enfermidade. 

O cuidado nutricional

O  cuidado  nutricional  é  o  processo  de  ir  ao  encontro  das  diferentes
necessidades  nutricionais  de  uma  pessoa  e  isto,  vai  depender  do  tipo  de
enfermidade que acomete o indivÍduo. 

Para uma pessoa saudável, o cuidado nutricional pode significar apenas a
avaliação  nutricional  de  rotina.  Uma  pessoa  saudável  necessita  de  cuidado
nutricional na forma de educação quanto aos hábitos alimentares. Já o cuidado
nutricional para paciente enfermo ou hospitalizado é mais complexo. Deve incluir
o acompanhamento da ingestão de alimentos, a adequação destes alimentos à
sua patologia e quando ela for inadequada, deverá incluir o aconselhamento do
paciente.

Compete  aos  profissionais  das  unidades  de  saúde  a  avaliação  e
identificação do estado nutricional de seus clientes. Para tanto, faz-se necessário
adotar certos cuidados que dependerão da presença da doença (ou de alguma
doença  potencial),  ambiente  e  estado  de  crescimento  e  desenvolvimento  do
indivíduo. Muitas são as etapas que compõem o cuidado nutricional. 

A seguir, citamos as cinco fundamentais, ressalvando que algumas são
específicas do nutricionista mas todas envolvem o conhecimento e participação
de uma equipe multiprofissional que tem por objetivo restabelecer a saúde das
pessoas.

1. Avaliar  o estado nutricional  do indivíduo de acordo com as recomendações
relativas à sua faixa etária, utilizando os seguintes parâmetros:
– antropométricos (peso, comprimento/altura, circunferências, dentre outros); 
– bioquímicos (sangue, urina, fezes);
– clínicos (sinais e sintomas de carências nutricionais);
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– dietéticos  (avaliação da alimentação com base em realização de entrevista
sobre hábitos, alimentos ingeridos, preferências, aversões e alergias alimentares);

2.  Identificar as necessidades ou os problemas nutricionais  -  os resultados da
etapa  anterior  possibilitam  identificar  os  problemas  de  saúde  relacionados  à
alimentação;

3.  Planejar  e  priorizar  os  objetivos  do  cuidado  nutricional  –  compete  ao
nutricionista traçar  um plano com dieta individualizada e orientação quanto ao
cuidado  e  maneiras  corretas  de  preparo  dos  alimentos,  bem  como  possíveis
modificações no padrão alimentar;

4. Executar as atividades nutricionais necessárias para atingir os objetivos - nessa
etapa,  toda  a  equipe  de  saúde  deverá  envolver-  se  com  vistas  ao
desenvolvimento das atividades pertinentes ao sucesso do cuidado nutricional;

5. Avaliar os resultados do cuidado nutricional - esta fase é fundamental para a
manutenção ou não do tratamento proposto. Com base na avaliação frequente e
no monitoramento dos parâmetros nutricionais anteriormente mencionados, serão
efetuadas  modificações  e  adequações  necessárias.  O  cuidado  nutricional  de
pacientes hospitalizados é bem mais complexo do que o mero fornecimento de
refeições.  Práticas  hospitalares  simples  podem  ser  aplicadas  com  vistas  à
melhoria do estado nutricional dos mesmos. Muitas delas, abaixo listadas, estão
diretamente ligadas às atribuições e responsabilidades do profissional de
nutrição em suas diversas áreas de atuação: 

–  registrar  as  medidas  antropométricas  (peso  e  comprimento/altura)
frequentemente;
– conhecer a prescrição da dieta a que o paciente está submetido;
–  observar  a  aceitação  da  dieta  pelo  paciente,  informando  ao  médico  e  ou
nutricionista responsável as possíveis intercorrências;
– observar e informar à equipe de saúde as alterações funcionais relacionadas à
alimentação (diarreias,vômitos, distensão abdominal);
– estimular o paciente e informá-lo acerca da importância de seguir rigorosamente
a dieta prescrita;
– auxiliar o paciente, se necessário, na administração de suas refeições;
– procurar  tornar  o  horário  das  refeições  um  momento  de  prazer  para  os
pacientes; 
– informar, ao paciente e seus familiares, o funcionamento e as rotinas do serviço
de nutrição.

Estrutura padrão de uma unidade de alimentação e nutrição hospitalar
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Essa  estrutura  tem  por  objetivos  planejar,  confeccionar  e  distribuir
alimentação  normal  e  dietas  terapêuticas  -  sempre  que  possível,  atendendo
hábitos  e  preferências  alimentares.  Suas  áreas  de  atuação  –  e  respectivos
profissionais - são assim distribuídas: 

– setor de armazenamento – recebe e estoca os alimentos (almoxarife);
– setor  de  produção  –  confecciona  as  refeições  (cozinheiro  e  auxiliares  de
cozinha);
– setor de distribuição – distribui as dietas e refeições do refeitório (copeira);
– setor  de  administração  –  planeja,  compra,  organiza  e  supervisiona  o
funcionamento do serviço (nutricionista);
– setor clínico – prescreve, acompanha, orienta e avalia as dietas (nutricionista).
Sua clientela é composta pelos pacientes hospitalizados, seus acompanhantes e
os  profissionais  de  saúde  que  estiverem de  plantão.  As  refeições  são  assim
distribuídas:
– desjejum, colação, almoço, lanche, jantar e ceia (para os pacientes);
– desjejum,  almoço  e  jantar  (para  os  acompanhantes,  na  dependência  das
normas de cada instituição);
– desjejum, almoço, jantar e ceia (para os profissionais de plantão).

Compete ao auxiliar  de nutrição registrar  a  quantidade da  dieta aceita
pelo paciente - ajudando-o a alimentar-se caso não consiga fazê-lo sozinho - e
observar  os  horários  de  prescrição,  tipos  de  administração  e  estado  de
conservação dos alimentos fornecidos. 

2. DIETAS HOSPITALARES

A Dietoterapia visa à adequação do paciente em determinado momento e
situação, para uma alimentação mais adequada.

Adaptação – dentro dos limites possíveis – ao paciente, e não o processo
inverso.

Nem sempre o permitido é o mais adequado.
A possibilidade de um paciente ingerir uma dieta normal, de livre escolha,

não leva, ao fato de uma dieta "normal" ser a mais adequada no momento.
Na maior parte das vezes, as indicações ou proibições de determinados

alimentos  ou  preparações  se  encontram  mais  ligados  à  patologia  do  que  ao
paciente que irá ingerir estes alimentos.

ESCOLHA DA VIA DE ACESSO À ALIMENTAÇÃO

Via  preferencial  para  a  alimentação  -  via  oral,  se  houver  trato
gastrintestinal  integro,  em  termos  de  digestão  de  alimentos  e  absorção  de
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nutrientes, apetite preservado e condições neuromusculares para que a ingestão
possa ocorrer e havendo disponibilidade de gêneros alimentícios e preparações.

Questionar as necessidades nutricionais aumentadas - ponto em que este
trato  gastrintestinal-íntegro  e  o  apetite  preservado  conseguem  manter  um
aproveitamento  ótimo  dos  princípios  nutritivos  necessários  a  um  paciente
hipercatabólico.

Considerar  dois  aspectos:  o  que  é  capaz  de  aproveitar  e  o  que  ele
efetivamente necessita utilizar.

Estes dois pontos nos dão uma medida objetiva do momento necessário a
uma substituição – ou complementação – da alimentação por via oral pelas vias
enteral e/ou parenteral.

Este cuidado nutricional vai além do manejo dietoterápico do paciente e
inclui outras formas de aplicação na ciência da nutrição, predominantemente as
técnicas  de  avaliação  nutricional  para  que,  através  de  uma  monitorização  do
estado  nutricional  do  paciente,  possamos  ter  uma  medida  da  adequação  da
dietoterapia empregada e, sempre necessário, façamos alterações no plano de
alimentação estabelecido.

FATORES QUE INTERFEREM NA INGESTÃO DE ALIMENTOS

Entre  diferentes  grupos  étnicos  os  padrões  dietéticos  são  totalmente
diversos, ligados à cultura de cada povo, variando entre indivíduo para indivíduo
e, muitas vezes, na mesma pessoa em diferentes fases da vida.

Inúmeros fatores se encontram interligados levando a esta diversificação
de  hábitos  alimentares,  como  influências  ambientais,  fatores  genéticos,
psicológicos e, em indivíduos doentes, a natureza e severidade da patologia bem
como o padrão nutricional que, na maioria das vezes, se encontra alterado pela
doença.

Coordenando todos os fatores que influenciam na escolha de alimentos,
encontra-se  o  sistema nervoso  central,  através  do odor,  textura,  consistência,
temperatura e sabor dos alimentos que fornecem, como resposta, uma aceitação
ou não dos alimentos.

Em algumas  patologias,  como  o  câncer,  e  na  deficiência  de  zinco,  a
alteração do paladar  pode influir  na escolha destes alimentos.  Por outro lado,
erosões  na  superfície  bucal  e  falhas  dentárias  prejudicam  a  mastigação.
Desordens neurológicas ou musculares podem levar a uma dificuldade, ou até
mesmo a um impedimento da mastigação e/ou deglutição.

Pelos fatores que interferem na ingestão de alimentos, uma dieta pela via
oral,  considerada ideal,  não obterá um aporte nutricional  adequado em alguns
pacientes.  Os sinais de fome e a sensação de saciedade não se apresentam
ligadas diretamente e, sim freqüentemente associadas a um aspecto psicológico –
a  mudança  momentânea  do  temperamento  pelo  bloqueio  de  uma  situação
desagradável.
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ADEQUAÇÃO DA DIETA AO PACIENTE

Não existe um único padrão de dieta considerado ideal para determinada
patologia.  O  que  deve  existir  é  um  padrão  ideal  para cada paciente
em cada situação,  avaliando influências,  que variam necessidades nutricionais.
Cada  paciente  vai  requerer  calorias,  aminoácidos,  ácidos  graxos,  minerais  e
vitaminas  em  quantidades  e  proporções  variáveis.  O  aporte  das  calorias  e
princípios  nutritivos  pode  ser  obtido  através  de  inúmeras  combinações  de
alimentos, uma vez que também as características e composição dos alimentos
variam infinitamente.

Por causa destes três fatores – diferenças nos requerimentos nutricionais
individuais,  diferenças nas condições de ingestão de alimentos e variações na
composição dos alimentos – torna-se praticamente impossível à generalização de
um  plano  de  alimentação  que  seja  adequado  a  todos  os  pacientes.  Como
conseqüência,  a  característica  mais  importante  das  dietas  oferecidas  em  um
hospital  deve  ser  sua  flexibilidade,  ou  seja,  a  possibilidade  de  variações  e
adequações individuais, tornando, então, a dieta individualizada.

O primeiro passo para uma individualização satisfatória é representado
pela  avaliação  clínica  do estado  nutricional.  Esta  avaliação  inclui  parâmetros
antropométricos, bioquímicos e imunológicos e deve ser realizada assim que o
paciente ingresse no hospital, a história alimentar do paciente e o conhecimento
das alterações provocadas pela patologia nadigestão, absorção e metabolismo.

A história  alimentar deve  fornecer  dados  qualificativos  e  quantitativos
sobre a ingestão de alimentos, preferências e aversões, intolerâncias e alergias,
horários e locais de refeições, procurando correlacioná-los com a disponibilidade
de alimentos e verba destinada à alimentação, o fator educacional através das
crendices e tabus alimentares, a expectativa do paciente em relação à dieta que
lhe  será  oferecida,  procurando  sempre  esclarecê-lo  quanto  às  características
gerais  da dieta  e  a sua importância.  Muitas  vezes o paciente  recusa total  ou
parcialmente uma refeição por acreditar que os alimentos nela contidos não são
adequados à sua doença, ou por não ter consciência da influencia da nutrição
como fator de recuperação.

Assim procurar alimentos e preparações compatíveis com os hábitos do
paciente e condição clínica ou cirúrgica, torná-los atrativos em quanto aparência,
odor, textura e temperatura.

Nos hábitos alimentares arraigados, devidos principalmente à religião, e
nas crianças e idosos, solicitam alimentos ou preparações trazidos de casa, que
são um estímulo à ingestão, que pode ser ponto de partida para a recuperação e,
embora interfira na rotina hospitalar, pode ser essencial ao tratamento. Orientar
totalmente à família quanto às características dos alimentos e preparações, alem
de vigiar e selecionar o trazido ao paciente.
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NUTRIÇÃO E DIETÉTICA

De acordo com a finalidade terapêutica, as dietas são classificadas em: 

• Dietas de Rotina

• Dietas Especiais (Modificadas em Nutrientes)

Observações:

Há duas condições especiais que podem estar associadas à dieta dos pacientes: 
jejum/dieta zero;
restrição hídrica: a ingestão de líquidos deve estar relacionada à sua capacidade
de eliminação.

MODIFICAÇÕES DA DIETA "NORMAL" POR QUE ?
a) possibilitar a recuperação do paciente no menor tempo possível
b) evitar a desnutrição durante a internação
c) manter as reservas de nutrientes no organismo
d)  adequar  a ingestão de energia,  macro  e micro  nutrientes  as  necessidades
nutricionais

COMO?
a) adequando a prescrição:
- condições físicas e emocionais do paciente;
- as necessidades nutricionais segundo: idade, sexo, doença, estado nutricional,
hábitos  ,  preferências  alimentares,  apetite,  dentição,  via  de  administração  da
alimentação.
b) trabalhando a integração da equipe multidisciplinar

HARMONIA E BELEZA

A importância das cores e texturas na alimentação é fundamental. Além
de deixar o prato visualmente mais bonito e, portanto atraente ao paladar! - revela
um equilíbrio nutricional entre os ingredientes.

O  aroma,  a  disposição  dos  alimentos  no  prato  e  a  textura  de  cada
ingrediente devem ser agradáveis para estimular a vontade de comer.
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As pessoas comem primeiro com os olhos, daí a importância que sempre
dentro do possível dispor de forma, agradável, bonita e harmoniosa a preparação
do prato para cada paciente.

HIGIENIZAÇÃO DOS ALIMENTOS

Como evitar ou controlar a contaminação
São  condições  de  alto  risco  de  contaminação  microbiológica  nos

alimentos:
• Alimentos que têm sido preparados em estabelecimentos e que estejam

implicados em surtos de toxiinfeções alimentares;
• Alimentos  de  natureza  similar,  preparado  de  modo  semelhante  aos

alimentos  que  tem  sido,  freqüentemente,  implicados  em  surtos  de
toxiinfeções alimentares;

• Grandes volumes de alimentos, freqüentemente implicados como veículos
de  surtos,  preparados  e  armazenados  de  a  ocorrer  multiplicação
bacteriana;

• Alimento que suporta um rápido crescimento quando processado de modo

que fique exposto a:

a) provável contaminação;

b) processo de calor, pelo qual provavelmente os microorganismos patogênicos
sobrevivam;

c) situações que promovam a multiplicação microbiana;

• Para  que  a  contaminação  seja  controlada  e  evitada  são  necessárias

medidas profiláticas como:
• Lavar as mãos constantemente (higiene pessoal);

• Armazenar cuidadosamente os alimentos cozidos;

• A  preparação  dos  alimentos  não  devem  ser  feitos  com  demasiada

antecedência  ao  seu  consumo,  evitando  o  crescimento  de
microorganismos patogênicos;

• Manter os alimentos fora do alcance de insetos, roedores e outros animais;

• Cuidados na manipulação do alimento após a cocção;

• Evitar deixar o alimento à temperatura ambiente;

• Se  os  alimentos  permanecerem  armazenados  por  até  dois  dias,  a

refrigeração deve ser a temperatura de quatro °C ou menos, evitando a
multiplicação de microorganismos;

• Evitar falar, cantar, tossir ou espirrar em cima dos alimentos;
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• Lavar  os  equipamentos  logo  após  seu  uso  e  antes  de  utilizá-los
novamente;

• Evitar utilizar o mesmo utensílio que usou no preparo de alimentos crus,
para o preparo de alimentos cozidos, evitando ema contaminação cruzada;

• Boa higienização do ambiente.

COZIMENTO E ARMAZENAMENTO DOS ALIMENTOS:

• Não cozinhe ou asse grandes peças de carne de uma vez, pois o calor

pode não atingir o centro geométrico da carne e não destruir a flora de
microrganismos perigosa;

• Certifique-se  que  os  alimentos  preparados  estejam  bem  cozidos

internamente, especialmente aqueles com recheios de leite, ovos, frango e
carnes em geral;

• Os  métodos  de  cozimento  considerados  mais  seguros  são:  vapor  sob

pressão, pequenos pedaços de carne completamente assados e frituras;

• Evite preparar alimentos a base de ovos crus (maionese, mouses, cremes

etc).  Prefira  as  receitas  que  levem  os  ovos  ao  fogo  e  utilize  apenas
maionese industrializada;

• Não deixe os alimentos à temperatura ambiente por mais de 60 minutos.

Coloque-os imediatamente em refrigerador, se não estiverem em uso;

• Não acondicione alimentos em sua lata de origem;

• Estoque alimentos crus e alimentos cozidos separadamente no refrigerador

e congelador;

• Os mesmos cuidados de cozimento devem ser tomados para os alimentos

refrigerados  ao  serem  reaquecidos.  Evite  reaquecer  grandes  peças  de
carne.

• Equipamentos e utensílios:

• Higienize  tábuas  e  utensílios  antes  e  após  o  preparo  de  cada  tipo  de

alimento; lave com sabão e água, de preferência quente;

• Use tábuas de corte separadas para cada tipo de alimento. Não use tábuas

de madeira, dê preferência às de polietileno (plásticas);

• Mantenha lixeiras sempre tampadas e remover o lixo diariamente.

MANIPULADORES: 

• Antes de qualquer atividade na cozinha, deve-se lavar muito bem as mãos,

assim como na troca de atividades e na volta do sanitário;

• Evite manipular alimentos com roupa de saída à rua; se possível, destine

uma roupa somente para este fim;

• Se estiver com feridas, cubra-as adequadamente com esparadrapo;
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• Não espirre,  evite  tossir,  passar  mãos no rosto ou nos cabelos,  fumar,

enquanto estiver preparando os alimentos.

3. TIPOS DE DIETAS

1- DIETA HÍDRICA

1.1– Objetivo: Fornecer líquidos e eletrólitos via oral para prevenir a desidratação,
minimizar o trabalho do trato gastrintestinal e a presença de resíduos no cólon.

1.2-  Indicação  para  o  uso:  preparo  e  pós-operatório  de  cirurgias  de  trato
gastrintestinal,  após  período  de  alimentação  por  via  intravenosa,  durante
infecções  graves  e  diarréia  aguda,  antes  e  depois  de  procedimento  de
diagnóstico,e  como  o  uso  dessa  dieta  naqueles  pacientes  apresentando
disfagia com risco de broncoaspiração.  È indicada à progressão para uma
dieta mais adequada logo que tolerada pelo paciente.

1.3 - Características:dieta altamente restritiva e nutricionalmente inadequada em
todos os nutriente. Não deve ser utilizada por mais que três dias, pois fornece
uma  quantidade  limitada  de  quilocalorias,  provenientes  principalmente  de
carboidratos.

1.4 - Alimentos Recomendados e Evitados

Grupo Alimentar Alimentos Recomendados Alimentos Evitados

Pães,Cereais, Arroz e 
Massas

Nenhum Todos

Frutas Sucos Coados
Nenhum, exceto 
leguminosas

Hortaliças
Caldos e sucos coados de 
hortaliças

Abacate, manga e outros 
que não produzem sucos 
claros

Leite, Iogurte e Queijo Nenhum Todos

Carnes, Aves, Peixe e 
Ovos

Caldo de frango ou de carne 
sem gordura

Ovos, oleaginosas

Gorduras, Óleos e 
Açúcares

Todos sem excesso Nenhum

1.5- Recomendação: 

• Podem  ser  utilizados:gelatina  de  todos  os  sabores,  açúcar,  sal,  mel  e

bebidas como café.
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• Os alimentos  com alta  concentração  de  açucares  simples,  eletrólitos  e

aminoácidos  são  Hiperosmolares  e  podem  promover  sintomas
gastrintestinais, como diarréia. Portanto de vem ser incluídos na dieta com
cautela.

• No caso de não haver condições de progressão da dieta, é recomendada a

introdução de suplementos para melhorar o aporte nutricional.

2 – DIETA LÍQUIDA

2.1 - Objetivo: Fornecer uma dieta oral que seja bem tolerada por pacientes que
não podem ingerir alimentos sólidos. Garante o repouso gástrico.

2.2 - Indicações de uso: após cirurgias da cabeça e pescoço, em doenças agudas
e  para  aqueles  pacientes  incapazes  de  tolerar  alimentos  sólidos  ou  com
dificuldade de mastigação e deglutição. É uma dieta de transição, e a progressão
para alimentos sólidos deve ser completada tão rápido quanto possível. Pode ser
administrada a pacientes diabéticos ou não.

2.3  -  Características: São  administrados  apenas  líquidos  límpidos  (água,  chá,
sopa coada sem pedaços), de valor calórico baixo.Usar somente adoçante.

2.4 - Alimentos Recomendados e Evitados

Grupo Alimentar Alimentos Recomendados Alimentos Evitados

Pães,Cereais, Arroz e 
Massas

Cereais refinados e cozidos, 
farinha de aveia, creme de 
arroz, milho e trigo.

Alimentos integrais, 
farelos e sementes.

Frutas Sucos coados Frutas inteiras

Hortaliças
Caldos e sucos, sopas 
liquidificadas.

Hortaliças cruas e inteiras

Leite, Iogurte e Queijo

Leite desnatado, bebidas 
lácteas, iogurte liquido, 
suplementos comerciais à 
base de leite, queijo cottage, 
tofu, requeijão cremoso e 
outros queijos macios, pudim, 
flan, manjar.

Queijos ricos em gordura

Carnes, Aves, Peixe e 
Ovos

Ovos, aves, peixes, carne de 
gado, acrescidos a sopas 
liquidificadas.

Carnes ricas em gordura,
embutidos.

Gorduras, Óleos e 
Açúcares

Gordura e óleos sem excesso.Açúcar refinado
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2.5 - Recomendações:

• Essa  dieta  não  é  recomendada  por  tempo  prolongado  pelo  fato  de  ser

nutricionalmente  inadequada.  A  progressão  para  uma  dieta  sólida  deve
ocorrer assim que possível.

• No caso de não haver condições de progressão, ou com a necessidade de

ajustes  na  própria  dieta,  os  suplementos  industrializados  com  baixa
quantidade de resíduos, as fórmulas completas quimicamente definidas ou de
módulos  de  nutrientes  devem  ser  utilizadas  para  melhorar  a  adequação
nutricional.

• Os  pacientes  com  a  mandíbula  imobilizada  podem  necessitar  de  uso  de

seringa ou canudo para facilitar a alimentação.

• Podem  ser  utilizados  as  gelatinas  de  todos  os  sabores,  mel,  margarina,

manteigas, geléias sem pedaços, sorvetes cremosos e bebidas como café e o
chá.

3- DIETA LEVE

3.1 - Objetivo. Indivíduos com problemas mecânicos na ingestão e digestão, com
dificuldades de deglutição e mastigação; em determinados preparos de exames e
cirurgias, pós-operatórios. É usada também como transição para a dieta branda e
geral.

3.2  -  Indicações  de  uso: Indivíduos  com problemas  mecânicos  de  ingestão  e
digestão, que impeçam a utilização da dieta geral, havendo assim necessidade de
abrandar  os  alimentos  para  melhorar  a  aceitação  Usadas  nos  prés  e
pós-operatórios,  distúrbios  gastrintestinais,  hipocloridria  e  preparo  de  alguns
exames.

3.3  -  Características: Consistência:  tecido  conectivo  e  celulose  abrandada  por
cocção  ou  ação  mecânica.  Fracionamento:  5  a  6  refeições.  Normoglicídica,
normolipídica e normoprotéica. Tem consistência semilíquida.

3.4 - Alimentos Recomendados e Evitados

Grupo Alimentar
Alimentos 
Recomendados

Alimentos Evitados

Pães, Cereais, Arroz e 
Massas.

Arroz papa, caldo de feijão,
macarrão bem cozido, 
polenta, bolo macio.

Cereais integrais e com 
casca, arroz ao ponto, pão 
seco ou contendo 
sementes.

Frutas
Frutas macias e picadas, 
suco coados.

Frutas cruas, duras, em 
pedaços grandes.
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Hortaliças
Hortaliças cozidas picadas,
purês.

Hortaliças cruas.

Leite, Iogurte e Queijo
Leite, iogurte, pudins e 
flans.

Queijos amarelos e 
gordurosos

Carnes, Aves, Peixe e 
Ovos

Todas, as com exceção 
das gordurosas. Moídas e 
desfiadas. Caldo de carne.

Carnes gordurosas, duras 
e em pedaços grandes.

Gorduras, Óleos e 
Açúcares

Açúcar, gordura e óleos 
com moderação.

Nenhum

 
3.5  -Recomendações: Um  espessante  industrializado  pode  ser  usado  nas
preparações quentes e frias.

4 - DIETA BRANDA

4.1  –  Objetivo: Pode  ser  adotada  em  alguns  pós-operatórios  para  facilitar  o
trabalho  digestivo.  Contêm  o  mínimo  possível  de  fibras  que  não  foram
abrandadas pela cocção, e uma quantidade moderada de resíduos. Esta dieta é
usada como transição para a dieta geral.
4.2  -  Indicações  de  uso: Indivíduos  com problemas  mecânicos  de  ingestão  e
digestão, que impeçam a utilização da dieta geral, havendo assim necessidade de
abrandar os alimentos para melhorar a aceitação. Utilizada no pós-cirurgico, em
enfermidades  do  esôfago,  e  para  aqueles  com  dificuldade  de  mastigação  ou
deglutição, com uso de próteses dentárias, e na presença de gastrite e úlcera
péptica.

4.3 - Características:
Dispensa o uso de peneira. Pode-se incluir alguns alimentos crus (salada crua).
Pode-se incluir  também: ovos,  carnes de suínos (com pouca gordura),  carnes
assadas,  grelhados,  arroz  macio,  carnes  desfiadas,  frango.  Evitar  alimentos
concentrados  (ex.:  goiabada)  e  gaseificados.  Constituída  de  alimentos  bem
cozidos, restrita em celulose e alimentos fermentáveis.

4.4 - Alimentos Recomendados e Evitados

Grupo Alimentar Alimentos Recomendados Alimentos Evitados

Pães,Cereais, Arroz
e Massas

Pães moles, de forma, bolinhos 
cozidos ou assados moles, 
biscoitos sem recheio e gordura, 
panquecas, torradas, cereais 
cozidos, arroz, massas em geral. 
Centeio e cereais integrais (de 
acordo com a tolerância)

Pães duros e com 
sementes, biscoitos 
amanteigados, pastelaria.
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Frutas Todas cozidas. Todas as cruas e cítricas.

Hortaliças
Todas cozidas, exceto as 
flatulentas.

Hortaliças folhosas cruas, 
brócolis, abóbora, 
couve-flor, pepino, 
pimentão e outras 
hortaliças formadoras de 
gases.

Leite, Iogurte e 
Queijo

Com pouco sal e gordura, queijo 
prato, mussarela, cottage, ricota.

Queijos muito gordurosos.

Carnes, Aves, Peixe
e Ovos

Carnes sem gordura, cozidas, 
moídas, desfiadas, purê, 
ensopadas ao molho, grelhadas ou
assadas. Ovos mexidos, pochê.

Carnes duras, crocantes, 
empanadas. Ovos fritos.

Gorduras, Óleos e 
Açúcares

Todos sem excesso Nenhum

4.5 – Recomendações: Preferencialmente cozinhar as hortaliças em fogo brando
e  com  sal  adicionado.  Evitar  café,  álcool,  condimentos,  pimenta,  catchup,
maionese, mostarda, refrigerantes, água com gás, sucos artificiais e extratos de
carne. O baixo teor de fibras pode resultar em obstipação intestinal.  Pode ser
utilizado o suco de três ameixas pretas em conserva liquidificadas, e os chás
laxativos. As fibras devem ser incluídas gradativamente à dieta, de acordo com a
tolerância do paciente.
5 - DIETA PASTOSA

5.1  -  Objetivo: fornecer  uma  dieta  que  possa  ser  mastigada  e  deglutida  com
pouco ou nenhum esforço.

5.2 - Indicações de uso: pacientes com dificuldades na mastigação ou deglutição
devido à inflamação, danos neurológicos, distúrbios neuromotores, retardo mental
severo, doença esofágica, alterações anatômicas da boca ou esôfago, e uso de
próteses dentarias. Não é indicada aqueles com risco de broncoaspiração.

5.3 - Características: normal em todos os nutrientes. Os alimentos estão na forma
de purê ou amassados, exceto se naturalmente macios.

5.4 - Alimentos Recomendados e Evitados

Grupo Alimentar Alimentos Recomendados Alimentos Evitados

Pães,Cereais, Arroz e 
Massas

Todos os que possam ser 
transformados em purê.
Mingaus de amido de milho, 

Pães duros ou com sementes, 
biscoitos amanteigados, 
pastelarias. O arroz pode ser 
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aveia, creme de arroz e 
outros.

difícil de ser transformado 
adequadamente em purê. 
Cereais secos, contendo 
passas, nozes e outras frutas 
oleaginosas ou sementes.

Frutas
Todas na forma de purê, 
sem pele. Suco de frutas.

Frutas com polpa que são 
difíceis de transformar em purê.

Hortaliças
Purê de batata, batata-doce, 
cenoura. Suco de hortaliças.

Hortaliças folhosas cruas. 
Hortaliças com sementes e/ou 
casca.

Leite, Iogurte e Queijo

Leite, milkshake, 
achocolatados. Iogurte 
batido, pudim, manjar. 
Queijos cottage ou ricota 
amassados.

Iogurte com pedaços de frutas.

Carnes, Aves, Peixe e
Ovos

Carnes, peixes e aves na 
forma de purê, sem pele. 
Ovos mexidos moles ou 
pochê, na forma de purê. 
Gemada.

Carnes duras, crocantes, 
empanadas. Ovos fritos.

Gorduras, Óleos e 
Açúcares

Gelatina, sorvetes, geléia, 
mel, açúcar, xaropes. 
Margarina, manteiga, creme 
de leite, chantilly, nata.

Bacon, azeitonas, coco.

Temperos Todos, sem excesso.
Sal, pimentas, catchup e 
mostarda com moderação.

5.5 – Recomendações:

• É mais atraente e melhor tolerado quando os alimentos são transformados

na consistência pastosa em itens separados, em vez de todos misturados
juntos.

• Os líquidos podem necessitar de espessamento com uso de espessantes

industrializados.

• O  leite,  os  molhos,  a  margarina,  manteiga,  mel  ou  açúcar  podem  ser

adicionados aos alimentos sólidos e líquidos, a para aumentar o aporte
calórico.

• O baixo teor de fibras pode resultar  em obstipação intestinal.  Pode ser

utilizado o suco de três ameixas pretas em conserva e os chás laxativos.

• As fibras devem ser incluídas gradativamente à dieta, de acordo com a

tolerância do paciente.

6 - DIETA GERAL
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6.1 - Objetivo: manter o paciente bem alimentado, com uma dieta balanceada e
adequada  ao  seu  estado  nutricional,  obedecendo  assim  as  quatro  leis  da
Alimentação: harmonia, adequação, quantidade e qualidade.

6.2  -  Indicações  de  uso: Indivíduos  que  não  necessitam de  modificações  em
nutrientes e na consistência. Usada nos casos em que o paciente pode receber
qualquer tipo de preparação e alimentos variados sem restrições, de acordo com
sua tolerância.

6.3 - Características: Normal em todos os nutrientes, levando em consideração o
estado  nutricional  do  paciente.  Consistência  e  temperatura  de  acordo  com
aceitação do paciente. Fracionamento 5 a 6 refeições por dia.

6.4 - Alimentos Recomendados e Evitados

Grupo Alimentar Alimentos Recomendados Alimentos Evitados

Pães,Cereais, Arroz e 
Massas

Grãos e seus produtos integrais 
e pobres em gordura.

Ricos em gordura e açúcar.

Frutas Frescas
Conservas em calda de 
açúcar

Hortaliças Frescas Frituras, enlatadas.

Leite, Iogurte e Queijo Com pouca gordura e sal Ricos em gordura e sal

Carnes, Aves, Peixe e 
Ovos

Magras, sem pele e gordura.
Ricos em gordura e sal, 
como os frios em geral e 
embutidos.

Gorduras, Óleos e 
Açúcares.

Todos com moderação Nenhum

6.5 – Recomendações: 

• Evitar frituras.

• Utilizar hortaliças frescas ou congeladas.

• Preferir  o  cozimento  rápido  das  hortaliças,  para  diminuir  a  perda  de

nutrientes.

• Incluir hortaliças verde escuras e leguminosas várias vezes por semana.

• Usar limão para temperar as saladas ou invés de molhos gordurosos e

vinagre.

• Preferir frutas frescas e com casca.

• Contar como uma porção de frutas somente os sucos 100% puros.

• Retirar as gorduras visíveis das carnes.

• Selecionar as carnes assadas, grelhadas ou preparadas no vapor.
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• Limitar a quantidade de gorduras e açucares.

• Dispor as preparações de forma harmoniosa.

DIETAS ESPECIAIS

7 - DIETA PARA COLITE

7.1 - Objetivo: Minimizar a quantidade de resíduos remanescentes no intestino,
produzidos  pela  digestão.  Diminuir  o  peso  e  o  volume  das  fezes,  além  de
prolongar o tempo de transito intestinal.

7.2 - Indicações de uso: na progressão da dieta de líquidos claros, nas diarréias
agudas  e  crônicas.  Nas  doenças  inflamatórias  intestinais  (  colite  ulcerativa,
doença  de  crohn  e  diverticulite),  tratamento  de  obstipação  intestinal  ou
esofageana  parcial,  nos  casos  de  fistulas  do  trato  gastrintestinal,  no  pré  e
pós-operatório  de  cirurgia  do  intestino  grosso  e  em  condições  em  que  o
movimento intestinal esta contra indicado.

7.3 - Características: dieta normal em todos os macronutrientes, pobre em fibras e
resíduos, pobre em lactose e sacarose, fracionada em seis refeições de pequeno
volume, composta de alimentos de fácil  digestão. Não são indicados alimentos
flatulentos.O conteúdo de fibras deve ser menos que 10gr por dia.

7.4 - Alimentos Recomendados e Evitados

Grupo alimentar
Alimentos 
Recomendados

Alimentos Evitados

Pães, Cereais, Arroz e
Massas.

Pães brancos, biscoitos 
cream cracker, cereais 
refinados cozidos, 
macarrão, arroz branco.

Pães integrais ou que 
contenham ovos e queijos, pães
doces, macarrão e arroz 
integrais, farelos, sementes de 
abóbora e girassol, cereais 
como All Bran® e granola, 
biscoitos (ex.: wafer ou 
recheados), salgadinhos, 
produtos fritos.

Frutas

Banana-maçã e prata, 
maçã sem casca ou 
raspada, purê de frutas, 
frutas sem casca ou 
assadas, sucos coados.

Sucos de frutas ricos em 
açúcar. Ameixa, kiwi, manga, 
laranja, pêra, pêssego, abacaxi, 
melão, uvas passas, frutas 
secas, coco, morango, abacate.
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Hortaliças

Batata, cenoura, chuchu e 
abobrinha cozidos, na 
forma de purê ou creme, 
em sucos ou sopas.

Hortaliças folhosas cruas, 
brócolis, abóbora, milho, 
couve-flor, pepino, pimentão e 
outras hortaliças formadoras de 
gases intestinais. Feijão, 
lentilha, ervilha.

Leite, Iogurte e Queijo.
Leites industrializados à 
base de soja. Leites pobres
ou isentos de lactose.

Leite de vaca e seus derivados.

Carnes, Aves, Peixes 
e Ovos.

Bifes tenros, frango sem 
pele, peixes, clara de ovo.

Gema de ovo, frios, fígado, 
costela, preparações fritas ou à 
milanesa, molhos muito 
gordurosos, nozes e outras 
oleaginosas.

Gordura, Óleos e 
Açúcares.

Todos sem excesso.
Doces concentrados, 
refrigerantes comuns e sucos 
ricos em açúcar.

7.5 Recomendações

• É recomendado comer devagar, mastigando bem os alimentos.

• A possibilidade de introdução de sacarose (açúcar comum) e lactose (leite)

depende da tolerância de cada paciente.

• A  restrição  de  lipídios  não  é  usualmente  necessária,  a  menos  que  a

gordura seja a causa da diarréia.

• Os módulos de triglicérides de cadeia média (TCM),  com acréscimo de

ácidos  graxos  essenciais,  podem  ser  utilizados  para  adequação  da
necessidade de gordura em casos de sua intolerância.

• A progressão para uma dieta normal deve ocorrer o mais rápido possível.

• Em caso de dificuldade de controle da diarréia, pode haver necessidade de

associação  de  formulações  nutritivas  enterais  hidrolisadas,  via  oral  ou
sonda, e a nutrição parenteral.

• Utilizar clara de ovo (PAVB).

• Suplementar  minerais  -  Ferro,  Zinco,  Potássio  e  cobre.  (Zinco  e  cobre

estimulam  a  reconstrução  celular  do  intestino)  (Potássio  estimula
anabolismo). Suplementar Vitaminas: B1, B2, Niacina e C.

• Repor líquidos, dieta de consistência branda.

• De 6 a 9 refeições por dia.

8 - DIETA LAXATIVA OU COM RESÍDUOS
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8.1  -  Objetivo: Promover  aumento  da  excreção  fecal  e  redução  da  pressão
intracolônica.

8.2  -  Indicações de uso: obstipação intestinal,  doença diverticular,  treinamento
intestinal para pacientes que sofreram trauma da coluna espinhal.

8.3 - Características: normal em todos os nutrientes, acrescida de suplemento de
fibra em pó industrializado. A recomendação usual de fibras da dieta é entre 20 a
35 gramas por dia, ou 10 gr p/kcal. Uma dieta rica em fibras corresponde a uma
ingestão acima de 25 gr de fibras por dia.

8.4 - Alimentos Recomendados e Evitados

Grupo Alimentar Alimentos Recomendados Alimentos Evitados

Pães,Cereais, Arroz e 
Massas

Pão integral, macarrão e arroz 
integrais, farelos, sementes de 
abóbora e girassol, cereais como 
All Bran, granola, centeio, aveia.

Cereais refinados, pão 
branco.

Frutas
Ameixa, kiwi, manga, laranja, 
pêssego, abacaxi, melão.

Enlatadas, cozidas e sem 
casca.

Hortaliças
Hortaliças folhosas, brócolis, 
abóbora, milho, ervilha, lentilha.

Nenhuma

Leite, Iogurte e Queijo Todos Nenhum

Carnes, Aves, Peixe e 
Ovos

Carne de gado magra, ovos, 
peixes, aves.

Nenhum

Gorduras, Óleos e 
Açúcares.

Todos sem excesso Nenhum

8.5 – Recomendações:

• O teor de fibras deve ser aumentado gradativamente na dieta, para evitar

flatulência  e  distensão  abdominal.  Esses  sintomas  podem  ocorrer
conseqüentemente à produção de ácidos graxos voláteis, comuns quando
há aumento repentino de fibras na dieta.

• Deve haver aporte adequado de líquidos (pelo menos oito copos por dia),

concomitante à ingestão da dieta rica em fibras.

• Uma ingestão muito elevada de fibras (maior que 35 gramas por dia) pode

levar a perdas de minerais, como cálcio, zinco, magnésio, ferro e cobre,
através  da  fezes.  Portanto  é  recomendação  não  ultrapassar  essa
quantidade.

• Fracionamento: 5 a 6 refeições por dia.

9 - DIETA HIPOGORDUROSA
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9.1  -  Objetivo: aliviar  sintomas  de  diarreia,  esteatorreia,  flatulência  e  dor
abdominal, consequentes à incapacidade na digestão e absorção de gorduras.

9.2 -  Indicações de uso: tratamento  de doenças hepáticas,  pancreáticas,  e  da
vesícula biliar, em síndromes disabsortivas com prejuízo na absorção, utilização e
transporte da gordura proveniente da dieta. Exemplos: AIDS, pancreatite crônica,
ressecções intestinais e doença de Crohn com má absorção de gordura.

9.3 - Características: é recomendada a restrição de até 40g de gordura por dia.
Essa  restrição  não  é  baseada  na  composição  de  ácidos  ou  nos  níveis  de
saturação, pois a dieta não tem o objetivo primário de reduzir níveis de lipídeos
séricos.  Os alimentos formadores de gases são evitados por  não serem bem
tolerados. Os módulos de TCM podem ser introduzidos como substitutos de TCL.

9.4 - Alimentos Recomendados e Evitados

Grupo Alimentar Alimentos Recomendados Alimentos Evitados

Pães,Cereais, Arroz e 
Massas

Pães brancos ou integrais, 
biscoitos água e sal e outros 
com baixo teor de gordura, 
cereais integrais ou refinados 
cozidos, com exceção de 
granola, arroz, macarrão sem 
ovos.

Pães que contenham ovos ou 
queijo, pães doces, 
panquecas, roscas, waffer ou 
recheados, salgadinhos, 
granola, produtos fritos. Nozes
e outras oleaginosas.

Frutas
Frescas, congeladas, enlatadas
ou secas. Sucos de frutas

Abacate

Hortaliças

Todas frescas, congeladas ou 
enlatadas, preparadas sem 
gordura e sem adição de 
molhos gordurosos.

Na manteiga, gratinadas, com 
molhos, maionese ou frios, 
Sopas cremes 
industrializadas.

Leite, Iogurte e Queijo
Leite desnatado, queijo de soja,
queijo cottage, ricota, requeijão 
light, iogurte desnatado.

Leite integral ou semi 
desnatado, creme de elite, 
leite condensado, iogurte 
integral, queijo prato, 
mussarela, cheddar, suíço, 
provolone, requeijão, cream 
cheese.

Carnes, Aves, Peixe e 
Ovos

Carnes magras, frango sem 
pele, peru, peixe assado ou 
grelhado, atum, clara de ovo.

Preparados fritos e a 
milanesa, atum, sardinha 
enlatados no óleo, fígado, 
costela, costeletas, bisteca, 
lingüiça, salsicha de porco, 
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salame, gema de ovo.

Gorduras, Óleos e 
Açúcares.

Açúcar sem excesso Todas as gorduras e óleos.

9.5– Recomendações:

• A quantidade de lipídios recomendada depende da tolerância individual, de

acordo com a persistência ou não dos sintomas.

• As saladas e hortaliças cozidas não devem ser preparadas com adição de

óleo ou outra fonte de lipídeo.

• Devem ser  evitados:  chocolate,  pudins  contendo  coco,  nozes  e  outras

oleaginosas,  sorvetes  cremosos,  pastelarias,  margarina,  manteiga,
azeitonas e bacon.

• Os  suplementos  nutricionais  com  baixo  teor  de  gordura  podem  ser

utilizados para aumentar o aporte de nutrientes.

• Fracionamento: 5 a 6 refeições por dia.

10 - DIETA HIPOSSÓDICA

10.1 - Objetivo: Oferecer uma dieta com restrição de sódio.

10.2 - Indicações de uso: doenças cardiovasculares, hipertensão arterial, retenção
hídrica,  ascite,  edema.  Cirrose  hepática,  hipertensão  portal,  tratamentos  com
cortisona.

10.3 - Características: teor de sódio intrínseco e extrínseco entre 1 a 3 gramas por
dia: normal em todos os outros nutrientes.
O cloreto de sódio (sal) contém aproximadamente 40% de sódio (100gr de cloreto
de sódio = 40 mg de sódio).

10.4 - Alimentos Recomendados e Evitados

Grupo Alimentar Alimentos Recomendados Alimentos Evitados

Pães,Cereais, Arroz 
e Massas

Pães e biscoitos sem sal. 
Macarrão, cereais, arroz, bolos 
caseiros sem adição.

Bolacha água e sal. 
Salgadinhos industrializados 
e pastelarias, pães com 
coberturas salgadas.

Frutas Todas Nenhuma

Hortaliças Todas as não processadas Chucrute, milho, ervilhas, 
picles, azeitonas, cogumelos 
e outras hortaliças 
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processadas.

Leite, Iogurte e 
Queijo

Queijos como cottage. Ricota e 
requeijão.

Queijos como parmesão, 
roquefort, camembert,
Provolone, cheddar cremoso,
mussarela, prato.

Carnes, Aves, Peixe 
e Ovos

Carnes assadas, cozidas e 
grelhadas, empanadas e 
preparadas sem sal.

Presunto, apresuntado.

Gorduras, Óleos e 
Açúcares

Todos com moderação e sem sal.
Nenhum exceto aqueles com 
sal adicionado.

Temperos

Cominho, salsinha, cebolinha, 
sálvia, manjerona, manjericão 
(alfavaca), alecrim, louro, 
estragão, colorau, páprica, 
orégano, cravo-da-índia, 
noz-moscada, gengibre, coentro, 
extrato de baunilha, extrato de 
amêndoas, canela, aniz.

Temperos industrializados 
(ex.: Arisco, Sazon, 
Aji-no-moto) sopas 
desidratadas e enlatadas, 
caldos e extratos de carne ou
galinha concentrados, 
amaciantes de carne, 
catchup, mostarda.

10.5 - Recomendações:

• Utilizar hortaliças frescas ou congeladas.

• As refeições devem ser preparadas sem adição de sal.

• No  caso  de  maior  quantidade  recomendada  de  sódio,  são  fornecidos

saches de sal no almoço e no jantar.

• É recomendado o uso de molho vinagrete, sem adição de sal, contendo

ervas e especiarias.

• Não é recomendada a utilização de substitutos de sal, à base de cloreto de

potássio, em algumas situações de enfermidades renais, por exemplo.

• Fracionamento: 5 a 6 refeições por dia.

11 - DIETA PARA DPOC - INSUFICIÊNCIA RESPIRATÓRIA

11.1 Objetivo: Prevenir ou reverter à desnutrição, melhorando também a função
respiratória. A boa nutrição desses pacientes promove melhora da respiração e
expiração, aumenta a resposta a hipoxia e a hipercaptania, facilita o mecanismo
de ventilação, e maximiza a resistência à infecção e a tolerância aos exercícios.
Manter o peso próximo do ideal.
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11.2  Indicação  para  o  uso: Pacientes  com  a  função  respiratória  prejudicada,
incluindo  doença  pulmonar  obstrutiva  crônica  (DPOC),  bronquite,  enfisema  e
insuficiência respiratória  aguda.  Muitos desses pacientes podem necessitar  de
nutrição via sonda e ou parenteral, exclusivas ou em conjunto com a via oral.

11.3 Características da Dieta: Adequada em vitaminas e minerais, mas em alguns
casos,  pode  ser  necessária  a  prescrição  de  complementos.  As  refeições  são
fracionadas e freqüentes, incluindo alimentos de textura abrandada. O objetivo da
orientação alimentar é de melhorar o estado geral do indivíduo, abrandar o quadro
dispnéico, e melhorar o quadro de insuficiência respiratória.
Para aqueles indivíduos que são obesos recomenda-se uma dieta hipocalórica,
pois a obesidade pode piorar as manifestações da DPOC. Os hidratos de carbono
aumentam a produção de gás carbônico, por isto devem ser reduzidos. Ingerir
quantidades  normais  de  proteínas  (10-15%  do  total  calórico).
O consumo de gorduras deve se maior (30 - 50% do total calórico), dando ênfase
às gorduras polinsaturadas e monoinsaturadas.
A  dieta  destes  pacientes  não  pode  ser  relacionada  com  as  outras  doenças
crônicas,  uma  vez  que  a  DPOC  não  é  originada  por  uma  alimentação
desequilibrada. A alimentação pode contribuir somente no tratamento e controle
de situações relacionadas à doença e não na prevenção.
11.4 Alimentos Recomendados e Evitados

Grupo Alimentar Alimentos Recomendados Alimentos Evitados

Pães,Cereais, Arroz e 
Massas

Pães em geral, massas, cereais, 
arroz, crackers, biscoitos, bolos, 
tortas,porém em quantidades 
controladas

Nenhum

Frutas
Todas de preferência cozidas ou 
assadas

Nenhum

Hortaliças

Todas, de preferência 
abrandadas e preparadas
(ex.: suflês, tortas salgadas, 
gratinados)

Nenhum

Leite, Iogurte e Queijo
Leite e Iogurte integrais, queijos 
em geral

Nenhum

Carnes, Aves, Peixe e 
Ovos

Carne de boi, frango sem pele, 
peixes frescos e ovos

Nenhum

Gorduras, Óleos e 
Açúcares

Óleos ricos em ácidos graxos 
mono ou polinsaturados e seus 
sub-produtos. Manteiga, 
margarinas duras, creme de leite,
nata, sorvetes, pudins a base de 
leite integral, porem com 

Sobremesas muito doces, 
produtos de confeitaria, 
balas, chocolate, mel.
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moderação.

 
11.5 Recomendação:

• Selecionar uma grande variedade de alimentos.

• Dar preferência ao leite e derivados integrais.

• Evitar a ingestão de líquidos durante as refeições.

• Distribuir em torno de cinco a seis refeições diárias, com volume pequeno.

• Para recuperação de peso, incluir grande quantidade de alimentos como

óleos ricos em gorduras monoinsaturada, margarinas (halvarinas), omelete,
iogurte e queijo cottage.

• Fracionamento: 5 a 6 refeições por dia.

12 – DIETA PARA INSUFICIÊNCIA RENAL AGUDA (IRA) COM TERAPIA DE
SUBSTITUIÇÂO RENAL

12.1  – Objetivo: Manter  o  estado nutricional,  evitar  o  acúmulo  de metabólitos,
auxiliar  na  correção de anormalidades metabólicas e no controle  de sintomas
urêmicos.

12.2 – Indicação para o uso: Pacientes renais agudos hipercatabólicos. Alguns
podem  necessitar  de  nutrição  via  sonda  e  /  ou  parenteral,  eclusivas  ou  em
conjunto com via oral.
12.3  –  Características  da  Dieta: Dieta  hiperprotéica,normocalórica,  restrita  em
sódio, potássio e líquidos, dependendo da fase da insuficiência renal e de outros
fatores, como a presença de fístulas intestinais, drenos, sondas e vômitos.

12.4 – Alimentos Recomendados e Evitados – De acordo com o conteúdo de
Potássio

Grupo alimentar Alimentos Recomendados Alimentos Evitados

Pães, Cereais, Arroz
e Massas

Arroz, macarrão, farinhas 
refinadas, pães brancos

Cereais Integrais (pães, biscoitos,
barras de cereais, etc) granola, 
gérmen de trigo, gergelim

Hortaliças Pepino descascado, 
escarola, agrião,alface, 
ervilha torta,vagem, 
pimentão,broto de feijão, 
repolho cozido ou cru, 
repolho chinês cru, mostarda
cozida, alcachofra, brócolis, 

Aspargos, beterraba, 
couve-de-bruxelas, aipo cozido, 
suco de hortaliça, champignon ou 
cogumelos frescos cozidos, brito 
de bambu, quiabo,repolho chinês 
cozido, batata cozida, assada ou 
purê, batata chips e à francesa, 

Nutrição e Dietética – Dietoterapia                                                                   25



Escola Estadual de Educação Profissional [EEEP]         Ensino Médio Integrado à Educação Profissional

cebola, folha de mostarda 
cozida, cenoura crua, 
couve-flor, aipo, almerão, 
acelga, berinjela.

batata doce, abóbora, moranga e 
abóbora comum, aipim 
(mandioca), batata salsa 
(mandioquinha) tomate (fresco, 
purê, massa, molho e 
suco),espinafre cozido.

Frutas

Limão, suco de uva, pêra 
enlatada, caju, lima, 
maracujá, jabuticaba, 
abacaxi, suco de maçã, 
manga,mamão, pêssego e 
figo enlatado, ameixa fresca,
uva passa, melancia, 
morango, suco de limão,uva,
tangerina, cereja, abacate, 
pêssego, figo fresco, amora, 
caqui, goiaba fresca e em 
calda.

Banana, Pêra cristalizada, melão, 
damasco fresco e seco, kiwi, 
pêssego seco, ameixa seca ou 
enlatada, suco de ameixa, figo 
seco, laranja, suco de laranja, 
nectarina. Sucos de frutas 
concentrados e a calda de 
compotas de frutas.

Leite ,Iogurte e 
Queijo

Leite e Iogurte. Queijos em geral.

Carnes, Aves, 
Peixes, Ovos,Feijão 
e Nozes

Sem pele e gordura.

Amendoim e creme de 
amendoim, castanha, nozes, 
avelã, feijão, ervilha, 
grão-de-bico, lentilha,soja,carnes,
peixes ou ovos em conserva, frios
(salame, salsicha, etc.).

Gordura, Óleos e 
Açucares

Canola, oliva,Doces a base 
de açúcar.

Bacon, nata, creme de leite, 
Chocolate, doce de leite, 
rapadura e melado.

Temperos e Molhos
Ervas desidratadas e 
frescas, sem excesso.

Substitutos do sal, caldo de 
carne, concentrados (Knorr, 
Maggi, etc.) massa e molho de 
tomate, catchup, azeitona.

Bebidas

Dentro da restrição hídrica: 
água, água mineral, 
limonada, refrigerantes 
(exceto colas).

Café, principalmente solúvel (ex.: 
Nescafé) Mais que uma xícara 
por dia de: chimarrão, chás, 
cevada, cerveja, refrigerante cola,
sopas e caldos industrializados.

12.5 – Alimentos Recomendados e Evitados -  De acordo com o conteúdo de
Sódio

Grupo Alimentar Alimentos Recomendados Alimentos Evitados
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Pães, Cereais, Arroz 
e Massas

Pães e biscoitos doces, 
arroz , cereais, macarrão 
sem molho comercial 
contendo sal.

Bolacha água e sal, pão 
salgado, salgadinhos 
industrializados (chips e outros) 
coxinha, quibe, pastel, etc.

Hortaliças
Frescas e sem tempero 
contendo sal.

Chucrute, hortaliças, enlatadas 
(palmito, ervilha, picles, 
cogumelos, azeitonas)

Frutas Todas (v.lista de potássio) Nenhuma (v. lista de potássio)

Carnes,Aves,Peixes e
Ovos

Frescas
(não processadas)

Presunto,mortadela, bacon, paio.
Lingüiça, salame, defumados, 
peixes enlatados, bacalhau, 
charque, carne de sol.

Leite, Iogurte e Queijo Ricota e queijo cottage
Queijos (exceto os 
recomendados).

Gordura, Óleos e 
Açúcares

Todos com moderação e 
sem sal

Nenhum, exceto aqueles com 
sal adicionado (maionese, 
margarina ou manteiga com sal).

Temperos e Molhos

Alho, louro, alecrim, 
manjericão (alfavaca), aniz, 
manjerona, canela, cebola, 
noz-moscada, cebolinha, 
orégano,colorau, páprica, 
cominho,pimenta (qualquer 
tipo desde que bem 
tolerada),cravo-da-índia, 
pimentão, curry, essências 
(baunilha, etc.), gengibre, 
salsinha, vinagre, sálvia, 
hortelã, tomilho, limão.

Sal comum, temperos 
comerciais (Arisco, Aji-no-moto, 
etc), sopas desidratadas e 
caldos de carne, legumes ou 
galinha concentrados (Maggi, 
Knorr, etc.) catchup, estrato e 
molho de tomate, mostarda, 
molho de soja, sal marinho.

Bebidas
Limonada, água mineral, 
refrigerantes, exceto colas.

Sopas e caldos industrializados.

12.6 – Recomendações:

• A presença de edema requer restrição de sódio e líquido na dieta.

• A recomendação diária de líquidos depende do volume urinário e de outras

perdas não usuais (diarréia, fístulas, drenos, etc). É usualmente estimado
55  a  700  ml  (perdas  insensíveis,  como suor,  fezes  normais,  pulmões),
adicionados ao volume urinário de 24h.

• Na restrição hídrica da dieta, considerar a ingestão de água, água de coco,

café, chá, chimarrão, leite, refrigerante, suco, sopa e de outros alimentos
líquidos a temperatura corporal, como gelatina, gelo e sorvete.
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• Na fase de anúria/oligúria da doença, é necessária a restrição de potássio.

Na fase poliúria, é recomendada uma dieta rica no mineral.

• Esses paciente são normalmente hipercatabólicos, e as manifestações no

estado mental,  apetite e gastrintestinais da doença usualmente levam à
indicação de vias alternativas de nutrição (sonda e /ou parenteral).

• Fracionamento: 5 a 6 refeições por dia.

13 - DIETA PARA INSUFICIÊNCIA RENAL CRÔNICA (IRC)

13.1 – Objetivo:
Diminuir a carga de trabalho dos rins;
Recuperar e/ou manter o estado nutricional;
Ajudar na diminuição dos sintomas;
Ajudar no adiamento da diálise;

13.2 – Indicações de uso:
Esta dieta serve para pacientes que se submeterem a:
Tratamento Conservador
Diálise Peritoneal Intermitente(D.P.I.).
Diálise Peritoneal Ambulatorial Contínua(C.A.P.D.).
Hemodiálise

13.3- Características da Dieta

Nutrientes Com Diálise Sem Diálise

Calorias
Hipercalórica
35 a 40 Kcal/Kg por dia

Hipercalórica
35 a 40 Kcal/Kg por dia

Carboidratos
Preferência por Açucares 
Complexos

Preferência por Açucares 
Complexos

Proteínas

Hiperprotéica
Hemodiálise: 1,0g/kg por dia
Diálise peritoneal: 1,3 a 1,5 g /Kg 
por dia
+ de 50% de AVB

Hipoprotéica: 0,55 a 0,60 g /Kg
por dia
+ de 50% de AVB

Lipídeos
Normolipídica, preferência por 
ácidos graxos poliinsaturados.

Normolipídica, preferência
por ácidos graxos 
poliinsaturados.

Minerais Redução de Na Redução de Na, K e P
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Água e Líquidos
Geralmente sem restrições.
OBS: Observar exames e estado 
geral do paciente.

Com restrição de líquidos.
OBS: Observar exames e 
estado geral do paciente.

Distribuição
Fracionamento

5 a 6 refeições ao dia 5 a 6 refeições ao dia

Consistência
De acordo com a aceitação do 
Paciente.

De acordo com a aceitação do 
Paciente

Suplementação Não há
Vitaminas do Complexo B
Vitamina C e Ferro.

Quantidade de proteínas (g) nos alimentos:

AVB Proteína (g)

100g. de carne de vaca frita 23g.

01 Ovo Cozido 6g.

01 copo de leite de 200 ml 7g.

100g. de ricota 10g.

100g. Carne de Frango Cozida 22g.

30 g. de queijo prato ou mussarela 8,8g.

BVB  

120 g. de Feijão Cozido 9,4g.

100 g. de Ervilha Cozida 6,7g.

120 g. de Lentilha Cozida 6g.

120g. de Grão de bico cozido 7,3g.

13.4 – Líquidos

Por líquidos se entende: água, café sucos, refrescos, leite, chá, cremes,
gelos, sorvetes, gelatina, molhos, sopas, xaropes, etc.
A quantidade de água que poderá ser dada ao paciente depende da quantidade
de urina excretada.
A água para tomar remédio deve ser também considerada.

01 colher de café 2,5 ml

01 colherinha de chá 5,0 ml

01 colher de sobremesa 10,0 ml

01 colher de sopa 15,0 ml

01 xícara média 100,0 ml

01 copo comum 200,0 ml
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01 prato fundo de sopa 250,0 ml

01 quarto de litro 250,0 ml

01 meio litro 500,0 ml

01 litro 1000,0 ml

Lembre-se  que  algumas  frutas,  como  laranja,  mexerica,  melão,  e  melancia
contém muita água. Além disso, alimentos como sorvete, sopas, suco, gelatina,
café, gelo, leite, chá, refrigerante e bebida alcoólica também são considerados
líquidos.

Como controlar o consumo de líquidos e a sede:

• Use bebidas e frutas geladas, balas ou chicletes de hortelã ou menta.

• Utilizar bochechos com água ou molhe os lábios.

• Cubos de gelo.

13.5 - Alimentos que contêm Potássio
Obedecer ao seguinte critério:
Grupo 1- Pode comer todos os dias.
Grupo 2- Comer somente de vez em quando.
Grupo 3- Não comer (Proibido!!!).

Frutas

Grupo 1 Grupo 2 Grupo 3

Uva (fresca suco). Uva (em lata) Abacate (fresco)

Pêra (fresca, suco). Pêra (em lata) Pêra (seca)

Maçã (fresca, suco) Maçã (assada, seca) Banana (fresca)

Limão (limonada) Amora (em lata) Tangerina (suco)

Ameixa (fresca) Ameixa (em lata) Ameixa (seca)

Cereja (fresca) Cereja (em lata) Tâmara (seca)

Figo (fresco) Figo (em lata) Figo (seco)

Pêssego (fresco) Pêssego (em lata) Pêssego (seco)

Melancia (fresca) Laranja (fresca) Laranja (suco em lata)

Abacaxi (fresco) Abacaxi (suco) Abricot (seco)

Côco (fresco) Abricot (fresco) Côco (seco)

Framboesa (fresca) Framboesa (em lata)  

Tangerina (fresca) Morango (congelado)  

Goiaba (fresca) Mamão (fresco)  

Melão (fresca) Melão (em lata)  

Amora (fresca)   

Vegetais
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Grupo 1 Grupo 2 Grupo 3

Cebola (crua, cozida)Aspargos (em lata) Aspargos (cozidos)

Salsa (crua) Cenoura (cozida) Beterraba (crua)

Feijão  branco
(cozido)

Milho (em lata) Lentilhas (cozidas)

Feijão manteiga Beringela (cozida)
Batata  (coz.,  purê,
assada)

Vagem (cozida) Quiabo (cozido)
Tomate  (cru,  purê,
assada)

Couve (crua) Rabanete (cru) Feijões (em lata)

Repolho (cru, cozido)Nabo (cru) Feijão preto (cozido)

Chicória (crua) Beterraba (cozida) Acelga (cozida)

Pepino (cru) Brócolis (cozida) Espinafre (em lata)

Alface (cru) Aipo (cozida) Batata-doce (cozida)

Cenoura (crua)
Batata-doce  (em
lata)

Brócolis (cru)

Couve-flor (cozida)  Soja (cozida)

Milho (cozido)   

Ervilha (cozida)   

Espinafre (cru)   

Abóbora (cozida)   

 
13.6 - Alimentos que contêm sal (Sódio)

A quantidade permitida por dia é de..............gramas.
(Uma colherinha de café rasa contém 1 grama de sal)
Os seguintes alimentos contêm sal e são ricos em sódio:

• Carnes defumadas, enlatadas, carne seca, chouriço.

• Presunto, bacon, lingüiças, salsichas, salame.

• Comidas chinesas, nuggets de frango, macarrão instantâneo, sopas em pó.

• Pizzas, biscoitos, salgadinhos, bolachas de água e sal.

• Picles, legumes em conserva (milho, ervilha, palmito, alcaparras).

• Condimentos  salgados  (knorr,  maggi,  molho  de  soja,  Arisco,  Sazon,

Ajinomoto,  etc.)  Cat-chup,  mostarda,  molho  inglês,  molhos  de  salada,
extrato e molho de tomate.

• Queijos (com exceção de ricota)

• Melado, bolos prontos, arroz de preparo rápido,

• Água mineral gasosa

• Frutos do mar

• Refrigerantes (coca-cola, guaraná, etc.).
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• Manteiga e margarina com sal

Substitutos do sal como tempero:

Pimenta Polvilho Manjericão

Louro Aipo em pó Cebolinha

Canela Cravo Coentro

Cominho Erva-doce Alho

Gengibre Mel Limão

Manjerona Mostarda Cebola

Orégano Salsa Papoula

Alecrim Açafrão Salvia

Gergelim Estragão Vinagre

Anis Amêndoa Hortelã

Noz-moscada   

13.7 - Alimentos que contêm fósforo

O Fósforo é encontrado em grandes quantidades nos seguintes alimentos:

Frutas secas
Queijos
Chocolates
Pão integral
Tripas (miolos, dobradinhas).
Derivados de leite (leite em pó, iogurtes).
Crustáceos
Nozes e derivados

13.8 - Alimentos permitidos à vontade

Doces
Pudins,  mel,  açúcar,  geléias,  goiabadas,
marmeladas, bolos, balas, etc.

Massas
Bolachas  sem  sal  de  água,  panquecas,
macarrão,  waffer,  maizena,  tapioca,  pão
branco (1 por dia).

Gorduras
Manteiga sem sal, margarina sem sal, óleos,
azeites, banhas, maionese caseira sem sal.
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Cereais
Arroz,  trigo,  centeio,  milho,  cevada,  aveia,
sorgo.

13.9 - Observações Gerais

• Geleias, manteigas e margarinas podem ser também usados em carnes ou
em omeletes.

• O mel pode ser usado à vontade no pão, panquecas e waffer.

• Óleos, vinagre e maionese caseira sem sal podem ser usados nos molhos

de salada.

• Os legumes devem ser lavados e deixados de molho em água por algumas

horas antes de serem fervidos, a fim de reduzir o teor de potássio.

• A batata comum, incluída no Grupo 3 (proibido), se ficar de molho por 12

horas,  pode  ser  usada  moderadamente.  Lembre-se  de  que  as  batatas,
antes de serem fritas, devem ser cozidas em água e sem a casca.

• Deve-se sempre tirar a casca dos legumes antes de cozinhá-los.

• Os cereais cozidos contém menos potássio que os instantâneos.

• Não comer, de forma alguma, comidas enlatadas.

• Produtos industrializados contêm um alto teor de sal.

• Os vegetais devem ser sempre frescos ou congelados.

• Evitar produtos integrais (pão, arroz, macarrão, etc.).

• O chocolate é totalmente proibido, pois contém altos teores de sal (sódio),

fósforo e potássio.

• Os refrigerantes e bebidas alcoólicas devem ser evitadas, pois apresentam

grandes quantidades de sódio e potássio.

• Quando  você  estiver  com sede,  tente  mastigar  chicletes,  chupar  balas

azedas, ou limão congelado, fazer gargarejo com água gelada ou chupe
cubo de gelo feito de suco de limão.

• Sopas: não utilize a mesma água onde foram cozidos os legumes e as

verduras, pois esse caldo é rico em potássio.

• Se as frutas forem consumidas sob a forma de suco, a concentração de

potássio será maior.

• Não utilize a calda de compotas de frutas, pois contém muito potássio.

• Não prepare verduras ou legumes no vapor, pois essa forma de cozimento

não diminui a quantidade de potássio.

• Obs:  A  água  "pesa".  Se  você,  por  acaso,  ganhar  muito  peso  entre  as

sessões  de  diálise,  considere  que  existem  somente  4  causas  para  o
excesso de peso:

• Ingestão de sal maior que a recomendada.

• Ingestão de líquidos maior que a recomendada.

• Ingestão de sal e líquidos acima do recomendado.

Nutrição e Dietética – Dietoterapia                                                                   33



Escola Estadual de Educação Profissional [EEEP]         Ensino Médio Integrado à Educação Profissional

• Diminuição do volume urinário: sua ingestão líquida deve ser reavaliada.

14 – DIETA PARA DIABETES MELLITUS

14.1  –  Objetivo: Fornecer  uma  dieta  adequada  em  todos  os  nutrientes,  para
manter ou alcançar o controle metabólico da glicose e dos lipídeos sangüíneos.

14.2 – Indicação para o uso: Pacientes adultos com diabetes 1 e 2.

14.3 – Características da dieta: normal em todos os nutrientes, composta de cinco
refeições, com regularidade na ingestão de carboidratos a cada dia e em cada
refeição. Em caso de uso de insulina, pode haver necessidade de adaptação da
prescrição, ou maior individualização conforme hábitos e preferências alimentares
do paciente. Pode haver necessidade de associação de uma dieta hipossódica.
Incentivar o consumo de fibras.
Fracionamento de 5 a 6 refeições por dia.
Consistência de acordo com a aceitação, volume reduzido.

14.4 – Alimentos Recomendados e Evitados

Grupo alimentar Alimentos Recomendados Alimentos Evitados

Pães, Cereais, Arroz e
Massas.

Grãos e seus produtos 
integrais como pães, crackers, 
cereais instantâneos, arroz, 
trigo e farinhas. Pães pobres 
em gordura, como o francês e 
o sírio.

Aqueles ricos em gordura 
(ex: croissant) e de 
confeitaria (com recheios e 
coberturas).

Hortaliças

Hortaliças frescas ou 
congeladas sem molhos, com 
óleo ou sal adicionado. 
Hortaliças folhosas verde 
escuro, e amarelas. (ex: 
espinafre, brócolis, cenoura, 
pimentões).

Enlatadas em sal, em caso 
de restrição de sódio.

Frutas
Frescas principalmente as 
cítricas.

Frutas em calda de açúcar 
e sucos com adição de 
açúcar.

Leite, Iogurte e Queijo.
Desnatados, sem açúcar 
adicionado.

Leite e iogurte integrais e 
com açúcar (ex: leite 
condensado)

Carnes e Substitutos Principalmente carne de peixes
e aves. Sem pele e sem 

Carnes gordas, aves com 
pele, frios (ex: salame 
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gordura. Grelhados ou cozidos 
com pouco óleo, aqueles 
preparados no microondas ou 
no vapor.

mortadela, presunto, 
salsicha), defumados 
(bacon, lingüiça) e vísceras 
(fígado, miolos, rins, bucho).

Gordura e Óleos
Óleo de canola ou oliva 
(pouco). Margarinas macias 
(halvarinas)

Manteiga, margarina, creme
de leite, nata, banha, bacon,
gordura de coco, óleo de 
dendê, gordura 
hidrogenada.

Temperos e Molhos
Temperos naturais. Ex: alho, 
salsinha, cebola, tomilho.

Molhos industrializados.

Bebidas
Sucos naturais sem adição de 
açúcar

Refrigerantes a base de 
cola, bebidas que 
contenham açúcar.

Doces Dietéticos

Açúcar (refinado ou 
mascavo), mel, geléias, 
xarope de milho, calda de 
frutas em conserva. 
Refrigerantes comuns, 
chocolate, achocolatados, 
balas, bolos, biscoitos, 
doces, cereais instantâneos
com açúcar, leite 
condensado.

14.5 – Recomendações:

• Não  há  necessidade  de  grandes  restrições  de  carboidratos,  dar  maior

atenção à quantidade de carboidratos simples e complexos.

• As refeições e lanches devem ser feitos em horários regulares todos os

dias.

• A porção dos alimentos do Grupo de Grãos, Feijões e Hortaliças Amiláceas

devem ser distribuídas no decorrer do dia.

• É recomendado ingerir quantidades moderadas de alimentos de cada vez.

• É essencial manter a regularidade na quantidade ingerida da carboidrato

todos os dias.

• Incluir no Maximo uma porção de fruta em cada refeição.

• Preferir as frutas frescas em vez de seus sucos ou conservas em calda de

açúcar.

• É recomendado não omitir (pular) as refeições.

• Limitar o consumo de ovos até três por semana.

• Evitar alimentos ricos em sódio e usar pouco sal.
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• Evitar hortaliças em conserva (milho, aspargos, etc.), pois são ricos em sal

em caso  de  uso,  drenar  toda  a  água  de  conserva  e  enxaguar  bem o
vegetal.

• Escolher alimentos ricos em fibras, como grãos e seus produtos integrais.

• Evitar frituras e preparações ricas em gordura.

• Preferir leite, queijos e seus produtos desnatados ou semi desnatados.

• Escolher carnes magras e tirar toda a gordura visível e as peles.

• Usar métodos de preparo, como grelhar, assar ou cozinhar no vapor ou em

água.

• Refrigerantes,  balas,  gelatina,  geléia,  chá  com  adoçantes,  podem  ser

utilizados em quantidade moderadas.
• Evite o café, ele aumenta a glicemia sanguínea.

15 – DIETA POBRE EM TRIGLICERÍDEOS DE CADEIA LONGA (TCL), COM
ADIÇÃO DE TRIGLICERÍDEOS DE CADEIA MÉDIA (TCM)

15.1 – Objetivo: melhorar a digestão, absorção e a utilização da gordura da dieta.

15.2  –  Indicação para  o  uso: ressecção intestinal,  deficiência  de sais  biliares,
doença de fleo com esteatorréia, insuficiência pancreática, fibrose cística, doença
hepática,  esteatorréia  idiopática,  deficiência  congênita  de  beta-lipoproteínas,
obstrução biliar, doença de Whippie.

15.3 – Características da dieta: dieta pobre em lipídios, com adição de módulos
de  triglicérides  de  cadeia  média  (TCM)  como  substitutos  da  gordura,  com  o
objetivo de melhorar a adequação nutricional e o sabor dos alimentos.

15.4 – Alimentos Recomendados e Evitados

Grupo alimentar Alimentos Recomendados Alimentos Evitados

Pães, Cereais, Arroz e 
Massas.

Pão branco, integral ou de 
centeio, cereais cozidos ou 
secos: macarrão, espaguete, 
arroz, granola, farinhas de 
milho ou outros sem gordura.

Pâes doces, pão de milho, 
bolachas industrializadas, 
bolos recheados.

Frutas
Enlatadas, frescas, ou na 
forma de sucos, com exceção 
da não permitida.

Abacate.

Hortaliças Todos sem adição de gordura,
exceto o TCM: sopas sem 
adição de gordura e feitas 

Preparados na forma de 
cremes ou com gorduras não
permitidas. Sopas feitas com
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com leite desnatado. Purê de 
batata cozida.

leite integral ou com pedaços
de carne gordurosa

Leite, Iogurte e Queijo.
Leite desnatado, leite de soja, 
queijos magros, cottage, tofu, 
ricota, iogurte desnatado.

Leite integrais, 
achocolatados, queijo prato, 
mussarela, provolone, suíço, 
requeijão, cream cheese, 
creme de leite, leite 
condensado.

Carnes, Aves, Peixes e 
Ovos.

Preparações cozidas, 
assadas ou grelhados com 
uso de TCM, ovo cozido, 
carnes magras (com retirada 
de gordura visível), aves sem 
pele.

Carnes com gordura ou 
fritas, peixes enlatados em 
óleo, frios, salsicha.

Gordura, Óleos e 
Açúcares.

Açúcar, sem excesso. Todas as gorduras e óleos.

15.5 – Recomedações:

• Os triglicérides de cadeia média (TCM) podem ser adicionados aos sucos

de frutas, saladas, hortaliças cozidas e molhos. Eles podem ser utilizados
para cozinhas e assar.

• A quantidade recomendada de TCM depende da tolerância individual.

• Devem ser  evitados:  chocolate,  pudins  contendo  côco,  nozes  e  outras
oleaginosas,  sorvetes  cremosos,  pastelarias,  margarina,  manteiga,
azeitonas e bacon.

• Os  suplementos  nutricionais  com  baixo  teor  de  gordura  podem  ser

utilizados para aumentar o aporte de nutrientes.

• O aumento da quantidade de TCM deve ser gradativo, para evitar náuseas,

vômitos, dor ou distensão abdominal e diarréia.

• No caos da utilização do TCM sem ácidos graxos essenciais, acrescentar

10 gramas diárias de óleo vegetal para fornecer no mínimo 3% do total
calórico de ácido linolêico.

• Fracionamento: 5 a 6 refeições por dia.

16 – DIETA PARA ÚLCERA PÉPTICA

16.1  –  Objetivo: evitar  elevações  extremas  de  secreção  de  ácido  gástrico  e
irritação  direta  da  mucosa  do  estômago,  em  conjunto  com a  farmacoterapia,
reduzindo os sintomas da doença e promovendo a cicatrização da ferida.
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16.2 – Indicação para o uso: pacientes com diagnóstico de úlcera péptica crônica,
em fase de exacerbação da doença.

16.3 – Características da dieta: normal na distribuição do nutrientes e restrita em
alimentos  irritantes  (embora a tolerância  seja  individualizada),  como pimentas,
chocolate, álcool, menta, bebidas carbonatadas e café (com ou sem cafeína). A
dieta branda, embora possa não trazer benefícios ao tratamento dos sintomas,
pode ser mais confortável ao paciente.

16.4 – Alimentos Recomendados e Evitados

Grupo alimentar Alimentos Recomendados Alimentos Evitados

Pães, Cereais, Arroz e 
Massas.

Pães simples, cereais, 
biscoitos, panquecas, feitos 
com pouca gordura.

Pães e cereais preparados 
com muita gordura 
(croissant, sonhos, 
folhados), produtos de 
confeitaria ricos em gordura,
biscoitos recheados.

Frutas
Frescas ou congeladas, 
conforme a tolerância.

Laranja, limão, tangerina, 
abacaxi, morango e sucos 
cítricos (conforme a 
tolerância).

Hortaliças
Todas preferência frescas e 
preparadas sem gordura. 
Feijão com moderação.

Fritas, amanteigadas, em 
conserva. Produtos do 
tomate (massa, extrato, 
etc.).

Leite, Iogurte e Queijo.
Leite desnatado ou 
semidesnatado, e derivados.

Leite integral, queijos gordos
(amarelos).

Carnes, Aves, Peixes e
Ovos.

Carnes magras, aves sem pele,
peixes, ovos. Nozes e outras 
oleaginosas com moderação.

Salsichas e outros 
embutidos, todas as carnes 
gordurosas ou fritas.

Gordura, Óleos e 
Açúcares.

Sobremesas feitas com pouca 
gordura, gelatinas, sobremesas
à base de frutas (daquelas 
recomendadas). Molhos sem 
maionese.

Margarinas, manteiga, 
bacon, azeites, gorduras de 
origem animal, sobremesas 
muito doces, produtos de 
confeitaria, sorvetes, pudins 
ou cremes à base de leite 
integral, doces cremoso, 
chocolate.

16.5 - Recomendações
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• São recomendadas  refeições  pequenas,  evitando  grandes  intervalos  de

tempo entre elas.

• Evitar refeições muito freqüentes, próximas ao horário de dormir à noite,

para prevenir aumento da secreção gástrica.

• Evitar,  ou  usar  somente  com moderação,  as  bebidas  que  estimulam a

secreção de ácido gástrico, como o café. Essas não devem ser tomadas
com o estômago vazio e antes de dormir.

• Evitar qualquer tempero que cause desconforto.

• Fracionamento: 5 a 6 refeições por dia.

17 – DIETA PARA OBSTIPAÇÃO INTESTINAL

17.1 – Objetivo: promover movimentos intestinais regulares, fezes de consistência
macia e de passagem fácil.

17.2 – Indicação para o uso: obstipação intestinal  (freqüência das evacuações
menor que três vezes na semana e fezes com consistência ressecada e de difícil
passagem).  A  obstipação  também  é  definida  como  evacuações  dolorosas  e
difíceis,  mesmo em freqüência  normal.  Portanto,  a  obstipação  ocorre  quando
existe mudança na freqüência, consistência, tamanho e facilidade na passagem
das fezes.

17.3 – Características da dieta: normal em todos os macro o micronutrientes, rica
em fibras e em líquidos. O exemplo de cardápio contém 80 gramas de proteínas e
34 gramas de fibras.

17.4 – Alimentos Recomendados e Evitados

Grupo alimentar Alimentos Recomendados Alimentos Evitados

Pães, Cereais, Arroz e 
Massas.

Pão integral, macarrão e arroz 
integrais, farelos, sementes de 
abóbora e girassol, cereais com 
All Bran®, granola, centeio e 
aveia.

Cereais refinados, pão 
branco.

Frutas
Ameixa, kiwi, manga, laranja, 
pêssego, abacaxi, melão.

Enlatadas, frutas cozidas 
e sem casca.

Hortaliças
Hortaliças, folhosas, brócolis, 
abóbora, milho, ervilha, lentilha.

Nenhum.

Leite, Iogurte e Queijo. Todos. Nenhum.

Carnes, Aves, Peixes e 
Ovos.

Carne de gado magra, aves, 
peixes, ovos.

Nenhum.
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Gordura, Óleos e 
Açúcares.

Todos, sem excesso. Nenhum.

 
17.5 - Recomendações

• O teor de fibras deve ser aumentado gradativamente na dieta, para evitar

flatulência e distensão abdominal.

• Deve haver ingestão adequada de líquidos (pelo menos oito copos por dia),

concomitante à dieta rica em fibras.

• Uma ingestão muito elevada de fibras (maior que 35 gramas por dia) pode

levar a perdas de minerais, como cálcio, zinco, magnésio, ferro e cobre,
através  das  fezes.  Portanto,  é  recomendado  não  ultrapassar  essa
quantidade.

• Fracionamento: 5 a 6 refeições por dia.

18 – DIETA PARA OSTOMIZADOS

18.1  –  Objetivo: manter  ou  recuperar  o  estado  nutricional  de  pacientes
ostomizados,  minimizando  o  risco  de  obstrução  do  estoma  e  a  formação  de
odores desagradáveis.

18.2 – Indicação para o uso: pacientes com colostomia ou ileostomia.

18.3 – Características da dieta: nutricionalmente adequada, podre em alimentos
formadores  de  gases  com  odor  acentuadamente  desagradável  ao  serem
excretados,  e  isento  daqueles  associados  ao  bloqueio  do  estoma.  No
pós-operatório imediato,  é  normalmente utilizada uma dieta de líquidos claros,
evoluindo de acordo com a tolerância. Em caso de esteatorréia, é associada uma
dieta pobre em lipídios, com uso de triglicérides de cadeia média.

18.4 – Alimentos Recomendados e Evitados

Grupo alimentar Alimentos Recomendados Alimentos Evitados

Pães, Cereais, Arroz e 
Massas.

Arroz, farinha de aveia, pães 
brancos e outros cereais 
refinados.

Cereais integrais, 
pipoca.

Frutas Frutas frescas ou sucos.
Coco, fruta frescas, 
abacaxi, sementes.

Hortaliças Todos cozidos, com exceção 
dos produtores de gases.

Aspargos, brócolis, 
couve, couve-flor, 
cebola, repolho, aipo, 
milho, pepino, 
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pimentão verde, picles, 
espinafre, feijão e 
ervilhas.

Leite, Iogurte e Queijo.
Todos de acordo com 
tolerância. Leite de soja ou 
desnatado.

Queijos com alto teor 
de gordura.

Carnes, Aves, Peixes e 
Ovos.

Carne de gado e aves 
cozidas, grelhadas, assadas.

Ovos, nozes e outras 
oleaginosas.

Gordura, Óleos e 
Açúcares.

Todos, sem excesso. Nenhum.

 

18.5 – Recomendações

• É recomendado mastigar bem os alimentos.

• Evitar  alimentos  que  produzem  gases  tais  como:  bebidas  alcoólicas,

refrigerantes,  feijão,  ervilha,  cebola,  alho,  doces  em  geral,  frituras,
cebolinha, milho, maçã, melão, abacate e melancia.

• Para diminuição do odor,  ou seja, cheiro nas fezes: Evitar os seguintes

alimentos:  peixe,  carne  em conserva,  cebola  crua,  alho  cru,  couve-flor,
repolho, ovo cozido, condimentos (cominho, orégano). Estes alimentos só
deverão  ser  evitados  quando  a  pessoa  estiver  em  atividades  sociais
(casamentos,  festas,  etc.). Obs: Alimentos  que  diminuem  o  odor  nas
fezes: espinafre, salsinha, clorofila, sub galato de bismuto

• É recomendada uma ingestão adequada de líquidos (8 a 10 copos por dia),

para prevenir a obstipação intestinal e a desidratação.

• São recomendadas refeições de menor volume ai anoitecer, para reduzir a

saída de fezes durante o sono.

• Quando o paciente apresentar diarréia: (fezes liquidas) Evitar os seguintes

alimentos:  leite  integral  e  queijos  gordurosos  (manteiga,  coalho),  feijão,
ervilhas, vegetais crus (alface, acelga. Agrião, escarola, almeirão, cereais
integrais  (arroz  integral,  pio  integral),  doces  concentrados  (goiabada,
marmelada,  doce  de  leite,  cocada,  pé-de-moleque  chocolates,  bolos
recheados),  alimentos  enlatados  (lingüiça,  salsicha,  mortadela,  etc.)
temperos (pimenta, vinagre, molho picante, molho inglês, picles, massa de
tomate, mostarda e maionese).

• Novos  alimentos  devem  ser  introduzidos  progressivamente,  de  acordo

coma a tolerância individual.

• A tolerância pode variar entre pacientes colostomizados e ileostomizados,

assim  como  está  dependente  da  extensão  e  localização  da  ressecção
intestinal.

• Utilizar salsinha em todas as preparações para diminuir o odor nas fezes.
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• Observar a parte urinária, pois o paciente com colostomia tem diminuição

na urina. Se com a introdução do leite o paciente fizer urina normalmente,
manter o leite na dieta.

• Obs:  Alimentos  que  diminuem  o  odor  nas  fezes:  espinafre,  salsinha,

clorofila, sub galato de bismuto.

• Fracionamento: 5 a 6 refeições por dia.

19 – DIETA PARA INSUFICIÊNCIA HEPÁTICA

19.1  –  Objetivo: manter  ou  recuperar  o  estado  nutricional  adequado,  fornecer
aminoácidos suficientes para estimular a regeneração hepática, sem precipitação
da encefalopatia, prevenir o acúmulo excessivo de líquido, e minimizar os efeitos
metabólicos da doença.

19.2  –  Indicação  para  o  uso: pacientes  adultos  apresentando  insuficiência
hepática, sem sinais de encefalopatia. Na presença de encefalopatia, é indicada a
nutrição via sonda.

19.3  –  Características  da  dieta: dieta  hiperprotéica,  rica  em  proteínas,  para
reparar as células danificadas e em carboidratos, para proteger o fígado.
Pode ser restrita em sódio e líquido, de acordo com o grau de ascite. Nota: cloreto
de sódio (sal) contém aproximadamente 40% de sódio (100 gramas de cloreto de
sódio = 40 mg de sódio); 1mEq de sódio = 23 mg de sódio, ou 1.000 mg de sódio
= 43,5 mEq de sódio.

19.4 – Alimentos Recomendados e Evitados

Grupo alimentar Alimentos Recomendados Alimentos Evitados

Pães, Cereais, Arroz e 
Massas.

Grãos e seus produtos 
integrais.

Ricos em gordura e açúcar (ex: 
croissants, bolos recheados e 
com cobertura, folhados).

Frutas Todas. Fritas.

Hortaliças Todas. Nenhuma.

Leite, Iogurte e Queijo. Com pouca gordura e sal. Ricos em gordura e sal.

Carnes, Aves, Peixes e 
Ovos.

Sem pele e gordura.
Ricos em gordura e sal, como 
os frios em geral (salame, 
mortadela, presunto, etc).

Gordura, Óleos e 
Açúcares.

Todos, com moderação. Nenhum.

Temperos Cominho, salsinha, 
cebolinha, sálvia, manjerona,

Temperos industrializados (ex: 
Arisco®, Sazon®, 
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manjericão (alfavaca), 
alecrim, louro, estragão, 
colorau, páprica, orégano, 
cravo da índia, noz 
moscada, gengibre, coentro, 
extrato de baunilha, extrato 
de amêndoas, canela, aniz.

Aji-no-moto®), sopas 
desidratadas e enlatadas, 
caldos e extratos de carne ou 
galinha concentrados, 
amaciantes de carne, catchup, 
mostarda, molhos de soja, sal 
marinho e molhos de salada 
industrializados.

19.5 – Recomendações:

• Na  presença  de  ascite,  são  recomendadas  refeições  pequenas  e

freqüentes, e com alimentos de alta densidade calórico-protéica.

• Distribuir a carga de protéica de maneira eqüitativa entre as refeições do

dia.

• Em caso de ascite, é recomendada grande restrição de sódio, porém essa

prescrição pode dificultar a ingestão alimentar adequada. Nesse caso, é
usualmente indicada à alimentação via sonda.

• A restrição de líquidos (500 ml a 1.500 ml por dia só é necessária se existir

hiponatremia, e deve ser feita em conjunto com a restrição de sódio).

• No caso de cirrose a ingestão do lanche noturno (ceia) é importante.

• Fracionamento: 5 a 6 refeições por dia.

20 – DIETA PARA DIARREIA

20.1  – Objetivo: diminuir  o  volume das fezes e prolongar  o tempo de trânsito
intestinal. Aliviar os sintomas de diarréia e prevenir a desidratação e a perda de
peso

20.2 – Indicação para o uso: nas diarréias aguda e crônica (tempo maior que duas
semanas), na fase de manutenção. No caso do paciente encontrar-se desidratado
como  conseqüência  da  diarréia,  pode  ser  necessária  a  fase  de  hidratação
(usualmente com a 8 a 24 horas de duração),  antes dessa dieta. Na fase de
hidratação podem ser utilizadas as soluções de reidratação oral ou intravenosa.

20.3 – Características da dieta: os primeiros alimentos introduzidos após a fase
de reidratação são os cereais, o arroz, a batata, torrada, banana, frango magro e
outros de fácil digestão e absorção intestinal. A dieta de manutenção é normal em
todos os nutrientes,  pobre em fibras insolúveis,  pobre em lactose e sacarose,
fracionada  em seis  refeições  de  volume  reduzido.  São  evitados  os  alimentos
flatulentos. O exemplo de cardápio contém aproximadamente 1.600 quilocalorias
e 80 gramas de proteínas.
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20.4 – Alimentos Recomendados e Evitados

Grupo alimentar Alimentos Recomendados Alimentos Evitados

Pães, Cereais, Arroz e 
Massas.

Pães brancos, biscoitos 
água e sal, cereais refinados
cozidos, macarrão, arroz 
branco.

Pães integrais ou que 
contenham ovos e queijos, 
pães doces, macarrão e 
arroz integrais, farelos, 
sementes de abóbora e 
girassol, cereais como All 
Bran® e granola, biscoitos 
(ex: wafer ou recheados), 
salgadinhos, produtos fritos.

Frutas

Banana-maçã e prata, maçã 
sem casca ou raspada, purê 
de frutas, frutas sem casca 
ou assadas, sucos coados.

Sucos ricos em açúcar. 
Ameixa, kiwi, manga, 
laranja, pêra, pêssego, 
abacaxi, melão, uvas 
passas, frutas secas, coco, 
morango, abacate.

Hortaliças

Batata, cenoura, chuchu e 
abobrinha cozidos, na forma 
de purê ou creme, em sucos 
ou sopas.

Hortaliças folhosas cruas, 
brócolis, abóbora, milho, 
couve-flor, pepino, pimentão
e outras hortaliças 
formadoras de gases 
intestinais, preparadas na 
manteiga, gratinadas, fritas, 
com molhos gordurosos ou 
maionese. Feijão, lentilha, 
ervilha.

Leite, Iogurte e Queijo.
Leites industrializados à 
base de soja. Leites pobres 
ou isentos de lactose.

Leite de vaca e seus 
derivados, de acordo com a 
tolerância.

Carnes, Aves, Peixes e 
Ovos.

Bifes tenros, frango sem 
pele, peixes, clara de ovo.

Gema de ovo, frios, fígado, 
costela, preparações fritas 
ou à milanesa, molhos 
gordurosos, nozes e outras 
oleaginosas.

Gordura, Óleos e 
Açúcares.

Gorduras e óleos com 
moderação. Sobremesas 
feitas com pouco açúcar, 
gelatinas.

Bacon, sobremesas muito 
doces, produtos de 
confeitaria, doces cremosos,
chocolate, refrigerantes 
comuns e sucos ricos em 
açúcar.

Bebidas Chás. Café.
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20.5 – Recomendações

• É essencial uma investigação detalhada sobre a causa da diarréia o mais

breve possível, principalmente para aquelas induzidas pela alimentação.

• Durante  a  fase  de  manutenção,  pode  ainda  ser  necessário  o  uso  de

reidratantes orais, juntamente com a alimentação.

• É recomendado comer devagar, mastigando bem os alimentos.

• A introdução de sacarose (açúcar  comum) e lactose (leite)  depende da

tolerância de cada paciente.

• A  restrição  de  lipídios  não  é  usualmente  necessária,  a  menos  que  a

gordura seja a causa da diarréia.

• Os módulos de triglicérides de cadeia média (TCM),  com acréscimo de

ácidos  graxos  essenciais,  podem  ser  utilizados  para  adequação  da
necessidade de gordura em casos de sua intolerância.

• A progressão para uma dieta normal deve ocorrer o mais rápido possível.

• Em  caso  de  dificuldade  de  controle  da  diarréia  crônica,  pode  haver

necessidade de associação de formulações nutritivas enterais hidrolisadas,
via oral ou sonda, e/ou a nutrição parenteral.

• Fracionamento: 4 a 5 refeições por dia ou conforme a aceitação.

21 – DIETA PARA GASTRITE

21.1  –  Objetivo: Restabelecer  a  função gástrica  do individuo sem inflamações
recorrentes. Educação alimentar e permitir repouso gástrico.

21.2 – Indicação para o uso:.Gastrite, Gastrite Crônica.

21.3  –  Características  da  dieta: Volume  reduzido,  Consistência  segunda
aceitação,  Fracionamento  de  5  a  7  refeições,  sem  condimentos  excitantes,
temperatura  ambiente,  evitar  frituras.  Normo  a  hipercalórica,  normoglicídica,
normoproteíca, normo a hipolipidica.

21.4 – Alimentos Recomendados e Evitados

Grupo alimentar
Alimentos 
Recomendados

Alimentos Evitados

Pães, Cereais, Arroz e 
Massas.

Pães brancos, bolachas 
Maria, maizena e água e
sal Sopas magras Arroz,

Nenhum
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macarrão simples.

Frutas
Todas exceto as 
restritas.

Frutas ácidas (laranja, abacaxi, 
limão, morango, damasco, 
pêssego, cereja, kiwi). Frutas 
secas e cristalizadas. Frutas 
oleaginosas (nozes, avelã, 
coco, amêndoa, castanha de 
caju e do Pará, amendoim, 
pistache).

Hortaliças

Verduras e legumes bem
cozidos, Batata, 
mandioca, mandioquinha
cozidos.

Pepino, tomate, couve, 
couve-flor, brócolis, repolho, 
pimentão, nabo, rabanete.

Leite, Iogurte e Queijo.
Leite desnatado ou de 
soja, queijo fresco, 
ricota, tofu, cottage.

Queijos amarelos, gordurosos.

Carnes, Aves, Peixes e 
Ovos.

Carnes magras 
desfiadas, picadas, 
moídas, ensopadas, 
cozidas, assadas, 
grelhadas.
Ovos cozidos, pochê, 
quentes.

Feijão e outras leguminosas
Lingüiça, salsicha, patês, 
mortadela, presunto, bacon, 
carne de porco, carnes gordas, 
alimentos enlatados e em 
conserva.

Gordura, Óleos e 
Açúcares.

Nenhum.

Alimentos gordurosos e frituras 
em geral
Doces concentrados (goiabada, 
marmelada, doce de leite, 
cocada, pé-de-moleque, geléia, 
compotas).

Bebidas

Chá de camomila, 
erva-doce, erva-cidreira, 
melissa, espinheira 
santa.

Café, chá preto, mate e 
chocolate Bebidas alcoólicas e 
gasosas.

Temperos
Os de acordo com 
aceitação.

Temperos (vinagre, pimenta, 
molho inglês, massa de tomate, 
molhos industrializados, 
ketchup, mostarda, caldos 
concentrados, molho tártaro), 
picles.

 

21.5 – Recomendações
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• Obs: Na fase hemorrágica, jejum seguido de dieta liquida sem resíduos.

Diminuir  o  consumo de proteínas,  pois  estimulam a produção de ácido
clorídrico.

• Evitar  alimentos  que  estimulem  a  acidez:  café,  bebidas  carbonatadas,

frutas cítricas, alimentos concentrados. Evitar alimentos gordurosos como
fritura,  maionese,  alimentos  muito  condimentados,  apimentados,  café,
chocolate, bebida alcoólica e frutas muito ácidas. Evitar fibras.

• Não deixar paciente mais de três horas sem comer. Maior fracionamento

das refeições (de 5 a 7).

• Gordura  aumenta  o  tempo  de  esvaziamento  gástrico.  Evitar  alimentos

gordurosos, pois resulta em hipercloridria.

22 – DIETA PARA HIPERTENSÃO ARTERIAL

22.1 - Objetivo: Oferecer uma dieta com restrição de sódio.

22.2 - Indicações de uso: doenças cardiovasculares, hipertensão arterial, retenção
hídrica,  ascite,  edema.  Cirrose  hepática,  hipertensão  portal,  tratamentos  com
cortisona.

22.3 - Características: níveis elevados de pressão arterial podem ser reduzidos
com a adoção de uma dieta pobre em gordura total, saturada e colesterol, rica em
frutas, verduras e laticínios com baixo teor de gordura. O cardápio ainda inclui
grãos, peixe e frango. Ele é reduzido em carne vermelha, doces, bebidas que
contêm açúcar. É rico em magnésio, potássio e cálcio, assim como, em proteínas
e fibras. 

22.4 - Alimentos Recomendados e Evitados

Grupo Alimentar Alimentos Recomendados Alimentos Evitados

Pães, Cereais, 
Arroz e Massas.

Pães e biscoitos sem sal. 
Macarrão, cereais, arroz, bolos 
caseiros sem adição de sal. 
Cereais integrais

Bolacha água e sal. 
Salgadinhos industrializados 
e pastelarias, pães com 
coberturas salgadas.

Frutas Todas Nenhuma

Hortaliças Todas as não processadas

Chucrute, milho, ervilhas, 
picles, azeitonas, cogumelos 
e outras hortaliças 
processadas.

Leite, Iogurte e 
Queijo.

Queijos como cottage. Ricota e 
requeijão.

Queijos como parmesão, 
roquefort, camembert,
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Provolone, cheddar cremoso, 
mussarela, prato.

Carnes, Aves, 
Peixe e Ovos.

Carnes assadas, cozidas e 
grelhadas, empanadas e 
preparadas sem sal.

Presunto, apresuntado.

Gorduras, Óleos e 
Açúcares.

Todos com moderação e sem sal.
Nenhum exceto aqueles com 
sal adicionado.

Temperos

Cominho, salsinha, cebolinha, 
sálvia, manjerona, manjericão 
(alfavaca), alecrim, louro, 
estragão, colorau, páprica, 
orégano, cravo-da-índia, 
noz-moscada, gengibre, coentro, 
extrato de baunilha, extrato de 
amêndoas, canela, aniz.

Temperos industrializados 
(ex: Arisco, Sazon, 
Aji-no-moto) sopas 
desidratadas e enlatadas, 
caldos e extratos de carne ou
galinha concentrados, 
amaciantes de carne, 
catchup, mostarda.

22.5 - Recomendações:

• Utilizar hortaliças frescas ou congeladas.

• As refeições devem ser preparadas sem adição de sal.

• No  caso  de  maior  quantidade  recomendada  de  sódio,  são  fornecidos

saches de sal no almoço e no jantar.

• É recomendado o uso de molho vinagrete, sem adição de sal, contendo

ervas e especiarias.

• Não é recomendada a utilização de substitutos de sal, à base de cloreto de

potássio, em algumas situações de enfermidades renais, por exemplo.

• Fracionamento: 5 a 6 refeições por dia.

• Alimentos  proibidos  para  portadores  de hipertensão arterial - molhos e

conservas em geral; alimentos enlatados e azeitonas; carne seca; peixes
do mar; pão e biscoito comuns; mais de dois copos de leite ao dia; mais de
dois ovos por dia; queijos comuns (usar somente ricota); manteiga com sal;
medicamentos ricos de sódio.

23 – DIETA PARA HIPERCOLESTEROLEMIA/AUMENTO DO COLESTEROL

23.1 - Objetivo: Reduzir e controlar o colesterol, aumentando o colesterol bom
(HDL) e diminuindo o ruim (LDL).

23.2 - Indicações de uso: Hipercolesterolemia

23.3 - Características: Dieta para reduzir o colesterol
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Carnes:  Dar preferência aos peixes, aves (peito de frango) sem pele e carnes
magras (cozidos, assados ou grelhados). Reduzir e evitar carne vermelha gorda,
carne de porco, miúdos, carneiro, frios e embutidos, sardinhas, camarão, marisco,
frutos do mar e frituras em geral.
Laticínios:  dar preferência ao leite desnatado, iogurte desnatado, queijo branco,
queijo  tipo  cottage e ricota.  Reduzir  e  evitar  leite  integral  ou  alimentos que o
contenham, manteiga, creme de leite, chantilly, queijos gordos (prato, provolone,
mussarela, etc.) e requeijão integral.
Sorvetes: dar preferência à "picolés" de frutas, evitar os sorvetes cremosos.
Pães  e  Cereais:  Preferência  a  pão,  macarrão  e  arroz  integrais,  leguminosas
(feijão, soja, lentilha, ervilhas) e cereais integrais (aveia, trigo, centeio, cevadinha).
Reduzir e evitar tortas, bolos, biscoitos amanteigados ou recheados, bolachas e
doces em geral.
Frutas e vegetais:  dar preferência a toda as frutas e vegetais, pois não contém
colesterol. Somente modere no uso do coco e do abacate devido ao grande teor
de lípides destas frutas. Evitar preparar os vegetais com manteiga, creme de leite,
molhos  a  base  de  maionese  ou  em  frituras.  As  frutas  oleaginosas  (nozes
castanha do Pará, avelã, etc.) devem ser consumidas com moderação devido ao
seu auto valor calórico.
Óleos e gorduras:

dar  preferência  aos  óleos  insaturados,  principalmente  de  canola  ou  oliva,  no
preparo dos alimentos utilizar a menor quantidade de óleo o possível. Reduzir e
evitar banha de porco, manteiga e margarina. Requeijão light com moderação. 

23.4 - Alimentos Recomendados e Evitados

Grupo Alimentar
Alimentos 
Recomendados

Alimentos 
usados com 
moderação

Alimentos Evitados

Pães, Cereais, 
Arroz e Massas.

Pão integral, glúten, 
light, sírio e o francês. 
Cereais integrais, 
aveia, germe de trigo, 
cereais em barra.

Pão de leite e de
hambúrguer

Pão doce, pão de 
queijo, croissant, 
granola preparada com
óleo saturado.

Frutas
Frutas e vegetais 
frescos

Frutas em calda 
e enlatados

Coco e abacate. 
Vegetais preparados 
na manteiga, em 
creme ou molho.

Hortaliças Todas frescas Nenhum Nenhum

Leite, Iogurte e 
Queijo.

Leite desnatado e 
iogurte desnatado

Leite 
semidesnatado, 
tipo B e C. 
Iogurte light e 

Leite integral, iogurte 
integral, creme de 
leite, milkshake.
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diet.

Carnes, Aves, 
Peixe e Ovos.

Aves sem pele (frango 
e peru). Peixes, carne 
bovina magra.

Frutos do mar

Carne bovina com 
gordura aparente, 
carne de porco e pato, 
bacon, lingüiça, 
salsicha, salame, 
presunto e mortadela.

Gorduras, Óleos e 
Açúcares.

Gelatina, sorvete de 
fruta (picolé).
Óleo de milho, oliva, 
canola, açafrão, 
gergelim, soja, girassol
e margarina vegetal.

tortas e doces à 
base de frutas 
(caseiro) e 
preparados com 
óleo insaturado, 
sorvete de leite 
(cremosos) 
oleaginosas, 
azeitonas e óleo 
de amendoim

doces com muitos 
cremes, chocolates, 
tortas e bolos prontos 
gordura saturada, 
manteiga, banha de 
porco, toucinho 
defumado, gordura de 
coco, óleo de palmeira 
e de dendê

Temperos Todos
Molhos 
industrializados 
cremosos

Nenhum

23.5 - Recomendações:

• Os carboidratos devem ser utilizados em excessos,  dar  preferência aos

complexos como os presentes nas leguminosas, nos legumes, cereais e
grãos. Já o carboidrato simples, ou seja, açúcar comum, contido nos doces
e confeitado deve ser evitados. Evitar também doces com alto conteúdo de
gorduras  (por  exemplo,  bombons  recheados,  bolos  com  cobertura  e
recheio,  etc).  Porém  se  houver  hipertrigliceridemia  (elevação  dos
triglicérides) junto com a elevação do colesterol, deve-se fazer uma maior
restrição na quantidade de carboidratos. 

• Deve  haver  um  aumento  no  consumo  de  fibras  30  a  40  g  dia,

(principalmente solúveis) através das frutas (laranja, banana, mamão, etc.),
vegetais  (brócolis,  tomate,  etc.),  cereais  integrais  (como arroz  integral).
Deve-se introduzir no café da manhã preparados com alto teor de fibra tipo
All-Bran ou Fibre-1 e adicionar no preparo de alimentos (feijão, sopas, etc.)
1/4 de copo de farelo de trigo ou farelo de aveia (Oat Bran)®

• Deve-se evitar as frituras, ingestão de ovos, frutos do mar e embutidos.

• Quando apresentar hipertrigliceridemia abolir as bebidas alcoólicas. Caso

os  triglicérides  estejam  normais,  a  ingestão  regular  de  pequenas
quantidades de vinho tinto (1 ou 2 taças ao dia) pode ser benéfico por
promover um aumento do colesterol bom (o HDL).

• Fracionamento: 5 a 6 refeições por dia.
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• obs.: A HDL é uma lipoproteína de alta densidade, que traz proteção para o

organismo, ela ajuda a retirar o "colesterol ruim" da parede das artérias.

• LDL é uma lipoproteína de baixa densidade, que causa as obstruções das

artérias, ela carrega o colesterol e o deposita na parede das artérias. O
nível elevado de LDL está associado ao alto risco de doença do coração.

• VLDL é uma lipoproteína de densidade muito baixa transportam colesterol

e  triglicérides  vindos  do  fígado  e  depois  que  elas  se  fragmentam,  o
triglicérides transforma-se em LDL colesterol.

4. OBESIDADE

Obesidade é uma doença crônica caracterizada pelo excesso de gordura
corporal, que causa prejuízos à saúde do indivíduo. A obesidade coincide com um
aumento de peso, mas nem todo aumento de peso está relacionado à obesidade,
a exemplo de muitos atletas, que são “pesados” devido à massa muscular e não
adiposa.

Classificação

Existem diversas maneiras de classificar e diagnosticar a obesidade. Uma
das mais utilizadas atualmente baseia-se na gravidade do excesso de peso, o que
se  faz  através  do  cálculo  do  Índice  de  Massa  Corporal  (IMC  ou  Índice  de
Quetelet), utilizando-se a seguinte fórmula:

IMC = Peso atual (kg) / altura2 (m2 )

O uso do IMC é prático e simples e a sua aplicação é recomendada para adultos,
crianças, adolescentes e gestantes.  A classificação a seguir mostra os diferentes
graus de obesidade em adultos:

Classificação IMC(kg/m2) 

Baixo peso menor que 18,5
Normal 18,5 – 24,9
Sobrepeso  maior que 25
Pré-obeso 25 – 29,9
Obeso I 30 – 34,9
Obeso II 35 – 39,9
Obeso III Maior que 40
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Quanto  maior  for  o  IMC de  uma  pessoa,  maior  a  chance  dela  morrer
precocemente  e  de  desenvolver  doenças  do  tipo  diabete  melito,  hipertensão
arterial e doenças cardiovasculares. Mas isso não significa dizer que quanto mais
magro melhor, pois o índice de mortalidade também aumenta em indivíduos com
IMC  muito  baixo,  especialmente  por  causa  de  doenças  infecciosas  e  dos
pulmões. O ideal é manter-se entre as faixas de 20 a 25kg/m2. Sozinho, o IMC
não é indicador suficiente da gravidade do problema de peso em excesso, pois o
tipo de distribuição dessa gordura pelo organismo também é importante. Existem
diversos  tipos  de  obesidade  quanto  à  distribuição  de  gordura.  Os  mais
característicos são o que dá ao corpo o formato de uma maçã (mais comum em
homens) e o que torna o corpo parecido com uma pêra, fino em cima e largo nos
quadris e nas coxas (mais comum em mulheres). A obesidade em forma de maçã
está  associada  a  doenças  como  o  diabete  não  dependente  de  insulina  e  as
enfermidades cardiovasculares. A obesidade em forma de pêra está associada à
celulite e varizes, além de problemas de pele e ortopédicos.

Epidemiologia

O número de crianças e adultos obesos é cada vez maior, tanto em países
pobres ou ricos e até mesmo em países que se caracterizam por uma população
magra, como é o caso do Japão. A Organização Mundial de Saúde passou a
considerar a obesidade como um problema de saúde pública tão preocupante
quanto a desnutrição. No Brasil, estima-se que 20% das crianças sejam obesas e
que cerca de 32% da população adulta apresentem algum grau de excesso de
peso, sendo 25% casos mais graves. 

A obesidade é um problema sério em todas as regiões do país,  mas a
situação é ainda mais crítica no Sul. De acordo com dados da Pesquisa Nacional
sobre  Saúde  e  Nutrição  (PNSN)  de  1989,  a  prevalência  de  obesidade  em
brasileiros com mais de 18 anos de idade é de 28%, no caso dos homens, e de
38% no caso das mulheres. Nos Estados Unidos, a prevalência é de 34% em
homens e de 55% em mulheres,  com idade entre 20 e 64 anos.  Apesar  das
diferenças  econômicas,  os  países,  desenvolvidos  ou  não,  vivem  o  mesmo
problema da alta e crescente prevalência de excesso de peso.

O  número  de  obesos  é  maior  nas  áreas  urbanas  e  também  está
relacionado  ao  poder  aquisitivo  familiar.  Quanto  maior  a  renda,  maior  a
prevalência de obesidade, mas esta é cada vez mais alta em mulheres de baixa
renda e tende a se estabilizar ou até mesmo diminuir nas classes de renda mais
elevada.

A presença do excesso de peso na população menos favorecida pode ser
explicada pela falta de orientação alimentar adequada, atividade física reduzida e
pelo consumo de alimentos muito calóricos, como cereais, óleo e açúcar. Tais
alimentos são mais baratos e fazem parte de hábitos alimentares tradicionalmente
incorporados. O problema da obesidade cresce menos entre a população mais
privilegiada porque ela tem maior acesso a informações sobre os prejuízos que a
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doença acarreta, a melhora dos hábitos alimentares e a prática de atividade física
regular. 

Causas

As  pessoas  engordam  por  quatro  motivos:  comem  muito,  têm  gasto
calórico diminuído, acumulam gorduras mais facilmente ou têm mais dificuldade
de queimá-las. O gasto calórico significa a queima de energia que uma pessoa
apresenta  durante  as  24  horas  do  dia  e  isso  inclui  o  gasto  calórico  com  a
alimentação (energia gasta nos processos de digestão, absorção e transporte de
nutrientes) e com a atividade física.  A capacidade de transformar calorias em
gorduras varia de indivíduo para indivíduo e isso explica porque duas pessoas
com o mesmo peso e altura, que comem os mesmos alimentos,  podem fazer
gordura com menor ou maior eficiência e esta última é que tenderá a ser gorda.

A habilidade de queimar gorduras também varia de pessoa para pessoa.
Podemos queimar as calorias do nosso organismo a partir das gorduras do tecido
adiposo, das proteínas dos músculos e do glicogênio do fígado, entre outros. O
indivíduo  apresentará  menor  tendência  de  engordar  e  maior  capacidade  de
emagrecer quanto maior for a sua capacidade de queimar as gorduras.
Todas essas condições ocorrem não apenas por mecanismos orgânicos, mas, em
especial, por fatores genéticos. 

Fatores genéticos

Crianças de pais obesos apresentam maior risco de se tornarem obesas
quando comparadas às crianças cujos pais apresentam peso normal. O quadro a
seguir mostra a porcentagem de risco de uma criança se tornar obesa relacionada
à obesidade dos pais: 

Pais Risco para criança
Ambos obesos 80%

Pai ou mãe obeso 40%

Ambos não obesos 10%

Já no caso das doenças multifatoriais,  isto  é,  que apresentam diversas
causas,  é  difícil  distinguir  os  efeitos  dos  genes  dos  efeitos  ambientais,  como
hábitos  alimentares  e  sedentarismo  em  indivíduos  que  vivem  no  mesmo
ambiente.  Estudos  feitos  com  gêmeos  univitelinos,  ou  seja,  geneticamente
idênticos, demonstraram nítida correlação de peso, mesmo quando as crianças
são criadas separadamente. Do mesmo modo, verifica-se que o peso de crianças
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adotivas possui semelhança maior com o de seus pais verdadeiros do que com os
de adoção.

A influência da genética na obesidade já era reconhecida por volta dos
anos 70. Mas foi na década de 90, quando se identificou o gene que expressa a
leptina, que o conceito sobre essa doença começou a mudar completamente para
os cientistas, comprovando a origem genética dessa patologia. A leptina é uma
proteína que “avisa” o cérebro quando o organismo está satisfeito e deve começar
a  queimar  as  calorias  ingeridas.  O  estudo  foi  feito  com  camundongos  e
verificou-se  que,  sem  essa  substância  em  ação,  o  camundongo  não  só
desconhece a sensação de saciedade como é também incapaz de queimar as
calorias  ingeridas com eficiência.  Tanto  o  excesso de apetite  quanto a pouca
saciedade podem ser explicados por fatores genéticos.
A queima ineficiente  de gordura também pode estar  relacionada à leptina ou,
ainda,  a  outros  componentes  orgânicos,  como  hormônios,enzimas,  receptores
etc.
A distribuição da gordura corporal em uma região ou outra do corpo tem a ver
com  o  sexo,  mas  também  resulta  de  fatores  genéticos  e  ambientais.A  base
genética da obesidade é complexa e várias pesquisas e teorias têm sido feitas a
respeito. Mas o assunto é ainda objeto de muitos estudos.

Endocrinopatias

As doenças de origem hormonal são causas raras da obesidade (inferior a 10%
dos casos).  Algumas delas são:  síndrome hipotalâmica,  síndrome de cushing,
hipotireoidismo,  síndrome  dos  ovários  policísticos,  pseudo-hipoparatireoidismo,
hipogonadismo,  deficiência  de  hormônios  do  crescimento,  insulinoma  e
hiperinsulinismo.

Baixa atividade física

O exercício físico contribui com 8 a 20% do gasto diário total de energia.
Além  disso,  pode  modular  o  apetite,  pois  ajuda  a  regular  os  mecanismos
cerebrais  que  controlam  a  ingestão  de  alimentos.  Também  proporciona  um
aumento da massa corporal magra (músculos) e provoca alterações enzimáticas
que facilitam a queima de gordura nos tecidos, o que torna o indivíduo ativo mais
propenso a perder peso e a mantê-lo reduzido.

Pessoas sedentárias apresentam um gasto calórico reduzido e podem ter
mais dificuldade de queimar a gordura e mais facilidade para armazená-la.

Nas últimas décadas,  o  brasileiro,  de um modo geral,  trocou atividades
como esportes e caminhadas pela televisão, considerada a principal opção de
lazer  das  diferentes  camadas  da  população.  A  modernização  dos  processos
produtivos também foi responsável pela redução da atividade física. A forma de
trabalhar e de viver de grande parte dos brasileiros requer cada vez menos de
energia. 
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Alimentação

Como já vimos, a obesidade apresenta várias causas, mas talvez a mais
simples de ser compreendida e também a mais divulgada (mas nem por isso a
mais comum) seja um maior consumo de alimentos (calorias) em relação a um
menor  gasto  de  energia.  É  preciso  deixar  claro  que  nem  sempre  os  gordos
apresentam  excesso  de  peso  só  porque  comem  muito,  pois  existem  outros
motivos para o ganho de peso. No entanto, é bem verdade que, em muitos casos,
os  exageros  na  alimentação  são  os  responsáveis  pelos  quilos  a  mais.  Maus
hábitos alimentares também ajudam a engordar, tais como: 

Não ter horários fixos para comer, ou seja, “beliscar” a toda hora.
A pessoa perde o controle da quantidade que comeu e acaba comendo

muito, sem nem perceber.  
Exagerar no consumo de alimentos gordurosos, como frituras, manteigas,

óleos, doces cremosos, chocolates, etc. 
-  Fazer  “dietas  da  moda”,  responsáveis  pelo  efeito  ioiô,  isto  é,  o
“emagrece-e-engorda” dos que fazem esses tipos de dieta (veja mais detalhes no
item dietas da moda).
- Ficar longos períodos em jejum. A fome e o apetite aumentam e a pessoa acaba 
comendo mais. 
-  Fazer  poucas refeições durante o dia  e em grandes volumes.  O volume do
estômago pode aumentar e também a quantidade de alimentos que a pessoa
consegue comer.

Outros fatores relacionados à obesidade

A Pesquisa Nacional sobre Saúde e Nutrição (PNSN), realizada em 1989,
apontou dados sobre a obesidade entre adultos no Brasil que explicariam os altos
índices de obesidade no país. São eles: 
-  Dieta  desequilibrada,  onde predominam alimentos  muito  calóricos  e  de fácil
acesso (cereais, óleo, açúcar) à população mais carente.
- Redução do tamanho da família, aumentando a disponibilidade de alimentos na
casa.
- Melhora da infra-estrutura básica, elevando a expectativa de vida da população.
Com isso, o peso da população aumenta, já que o percentual de gordura é maior
com a idade. 
-   Estrutura  demográfica:  as  pessoas  se  concentram mais  nas  cidades,  onde
gastam menos energia, têm acesso a variados tipos de alimentos (principalmente
industrializados) e possuem maior expectativa de vida.

Consequências
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Diversas patologias e condições clínicas estão associadas à obesidade.
Alguns exemplos são:
- Apnéia do sono
- Acidente vascular cerebral, conhecido popularmente como derrame cerebral.
- Fertilidade reduzida em homens e mulheres.
- Hipertensão arterial ou “pressão alta”.
- Diabetes melito.
- Dislipidemias.
- Doenças cardiovasculares.
- Cálculo biliar.
- Aterosclerose.
- Vários tipos de câncer, como o de mama, útero, próstata e intestino.
- Doenças pulmonares.
- Problemas ortopédicos.
- Gota.

Os prejuízos que o excesso de peso pode causar ao indivíduo são muitos e
envolvem  desde  distúrbios  não  fatais,  embora  comprometam  seriamente  a
qualidade  de  vida,  até  o  risco  de  morte  prematura.  Os  dados  existentes  são
alarmantes: estima-se que mais de 80 mil mortes ocorridas no país poderiam ter
sido evitadas se tais pessoas não fossem obesas.

Nutrição e Dietética – Dietoterapia                                                                   56



Escola Estadual de Educação Profissional [EEEP]         Ensino Médio Integrado à Educação Profissional

Tratamento

O objetivo de tratar a obesidade hoje é alcançar um peso saudável e não
mais o peso ideal. Mas o que seria o peso saudável? O das modelos e bailarinas
extremamente magras ou dos artistas de televisão? Com certeza, não. O peso
saudável  é  aquele  adequado  para  desempenhar  as  atividades  (internas  e
externas) do organismo, nem para mais, nem para menos. Trata-se de um peso
onde as complicações associadas à obesidade são nulas ou mínimas. 

Um corpo  bonito  ou  magro  não  é  sinônimo de  saudável.  É  necessário
analisar cada caso separadamente, pois as necessidades variam de acordo com
o indivíduo. Por isso, não é coerente querer ter o corpo igual ao de uma outra
pessoa. O peso saudável  varia de pessoa para pessoa. Um nutricionista e/ou
médico são os profissionais de saúde que podem avaliar a adequação do peso
dos indivíduos. 

O tratamento da obesidade varia de acordo com a gravidade da doença.
Em alguns  caso,  são  necessários  medicamentos  ou  até  mesmo intervenções
cirúrgicas. No entanto, existem recomendações gerais adequadas para a grande
maioria  dos obesos:  educação (ou reeducação)  alimentar,  atividade física e a
participação familiar e comunitária nesse processo. Vamos tratar desses temas a
seguir. 

A educação (ou reeducação) alimentar

É preciso que a pessoa entenda e aprenda (ou reaprenda) o significado e a
importância de se comer bem (e não bastante!), isto é, de trocar os maus hábitos
por  bons hábitos alimentares.  Trata-se de um novo estilo  de vida,  de ampliar
conceitos, mudar costumes... o que não é nada fácil, ainda que possível. É por
isso que a educação alimentar é tão importante.

Esse aprendizado pode e deve ocorrer em qualquer lugar, mas a escola é
um espaço privilegiado para o estudo da alimentação e da nutrição como ciência,
arte, técnica e história. A escola deve atuar como um laboratório em permanente
atividade de busca, de inquietação, de interrogações sobre o homem e as suas
condições  de  vida.  Afinal,  é  na  escola  que  se  revelam  e  que  podem  ser
solucionadas as dificuldades que existem fora dela.

Orientações nutricionais

Várias orientações nutricionais são importantes para a educação alimentar.
Confira algumas:
-  Seja realista: faça pequenas mudanças no modo como você se alimenta e no
seu nível de atividade física. Não comece com grandes alterações, vá passo a
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passo.  Após  o  primeiro  pequeno  sucesso,  estabeleça  um  novo  objetivo  e
prossiga.
-  Seja aventureiro, saia da mesmice! experimente alimentos e preparações que
você não conhece, especialmente se forem à base de frutas e verduras. Comece
por aquele alimento que você nunca experimentou. Ele pode ser gostoso e irá
ajudar você a melhorar o seu consumo de nutrientes.
- Seja flexível: não fique pensando se você cumpriu ou não os seus objetivos em
apenas uma refeição. O ideal é ter um plano diário, mas caso você exagere em
uma refeição, coma menos na próxima.
- Seja sensível: aprecie todos os tipos de alimentos e preparações. 
- Prefira uma dieta pobre em gordura e em colesterol e rica em frutas e verduras.
- Modere as quantidades de açúcares, sal e sódio. 
- Caso consuma bebida alcoólica, faça-o com moderação.
- Beba, no mínimo, oito copos de água por dia entre as refeições.
- Estabeleça horários fixos para se alimentar.
-  Divida  a  alimentação  em  cinco  ou  seis  refeições  (café  da  manhã,  lanche,
almoço, lanche da tarde, jantar e ceia), reduzindo a quantidade consumida em
cada uma delas. 
- Prepare o prato com toda a quantidade de alimentos a ser consumida, para ter o
controle da quantidade que vai comer. 
- Siga o guia da pirâmide dos alimentos, consumindo as porções para cada grupo
de  alimentos  de  acordo  com  a  idade  (veja  mais  detalhes  no  texto  sobre
alimentação saudável). 
-  Prefira ambientes agradáveis para fazer as refeições e evite assistir televisão
enquanto come.
- No almoço e no jantar, coma primeiro os vegetais crus e folhosos, como o alface
e a rúcula, pois eles promovem uma sensação de saciedade mais rápida. Isso
fará com que sua fome diminua e  você coma os outros alimentos em menor
quantidade.

É  importante  deixar  claro  que  essas  são  apenas  algumas  orientações
gerais.  A obesidade, como já mostramos,  é uma doença e como tal  deve ser
orientada  e  tratada  pelo  profissional  adequado,  neste  caso  o  nutricionista  ou
médico. O professor deve orientar o aluno ou o responsável por este a dirigir-se a
um serviço de saúde para receber informações mais específicas.

Participação da escola e da família

 Toda  a  família  deve  participar  do  processo  de  educação  alimentar.  A
recomendação vale,  especialmente  quando se trata  de  mudar  os  hábitos  das
crianças,  pois  elas  se  espelham  nos  adultos.  O  exemplo  dos  professores  e
educadores  também  é  fundamental.  Convém  prestar  atenção  nos  produtos
vendidos  nas  lanchonetes  das  escolas,  pois  a  maioria  não  apresenta  valor
nutritivo, sendo apenas fonte de gorduras e calorias extras.
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A atividade física
A  melhor  maneira  de  controlar  o  peso  é  a  combinação  de  dieta  com

exercícios  físicos  e  não  apenas  um ou  outro.  O  ideal  é  fazer  um  pouco  de
atividade física todos os dias, ou pelo menos três vezes por semana. Você não
precisa ficar várias horas fazendo exercícios e suando sem parar. “Pegar pesado”
é para atletas. A criança, assim como as pessoas em geral, devem procurar uma
atividade que lhes agrade, convidar um amigo para participar...  o professor de
Educação Física é a pessoa ideal para orientar sobre o assunto. Ficar parado é
que não dá!

Benefícios da atividade física

Aqui estão alguns benefícios da prática regular de atividade física:

- Contribui para o bom funcionamento dos órgãos, principalmente o coração.
- Contribui para o bom funcionamento do intestino.
- Diminui a ansiedade, o estresse e a depressão.
- Melhora o humor e a auto-estima.
- Diminui em 40% as chances de morrer por doenças cardiovasculares e ajuda na
prevenção  e  no  controle  dessas  e  de  outras  doenças,  como diabetes  melito,
hipertensão arterial, osteoporose, problemas respiratórios,etc.
- Contribui para o funcionamento normal dos mecanismos cerebrais de controle de
apetite, de modo a trazer um equilíbrio entre a ingestão e o gasto de energia.
-  Aliada ao  consumo reduzido  dos alimentos,  aumenta  a  perda de  gordura  e
melhora a sua distribuição corporal. Também aumenta a massa magra corporal
(músculos).
-   Quanto  mais  ativo  você  se  torna,  mais  calorias  queima  (aumenta  o  gasto
energético).
Se não houver problemas de saúde, os exercícios físicos devem fazer parte do
cotidiano de todas as pessoas. É bom consultar um médico antes de encarar esse
novo estilo de vida. 

SEJA ATIVO! Incorpore a atividade física no seu dia-a-dia. Ande até a padaria,
desça um ponto antes do seu trabalho, pegue as crianças na escola a pé. Vale
tudo! 

Perigo! Dietas da moda

Nossa sociedade se preocupa demais com o corpo e os padrões de beleza
e não faltam dietas para o controle de peso. Mas isso não significa dizer que
todas essas dietas são boas para a saúde, PELO CONTRÁRIO!
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As chamadas “dietas da moda” são geralmente dietas restritas em um ou
vários tipos de nutrientes, ou seja, são nutricionalmente desequilibradas. Podem
causar muitos danos à saúde: diminuição do rendimento físico, sobrecarga do
organismo,  deficiências  nutricionais,  desidratação,  desmaios,  problemas
cardíacos e outras doenças. Uma dieta com alimentos nutritivos em quantidades
controladas é a alternativa ideal para quem deseja controlar o peso com saúde.

Com  as  dietas  da  moda,  a  pessoa  consegue  uma  perda  de  peso
passageira, pois acaba tendo uma alimentação tão fora de seus padrões que, ao
retornar à “vida normal”, volta a comer os tipos e a quantidade dos alimentos que
a fizeram aumentar de peso. Muitos insistem em fazer essas dietas “exóticas”
influenciadas  pela  propaganda,  especialmente  na  televisão,  e  por  artistas  e
pessoas com corpos esculturais.  A rápida perda de peso decorrente de dietas
desequilibradas também incentiva o desejo de emagrecer a qualquer preço. O
problema é que, nesses casos, trata-se de uma perda de água e músculo e não
propriamente de gordura. Além disso, dietas muito restritivas e com pouquíssimas
calorias podem provocar graves distúrbios alimentares, como anorexia nervosa e
bulimia. 

O melhor  caminho para  controlar  o  peso continua sendo a reeducação
alimentar  através  de  uma  dieta  equilibrada,  elaborada  e  orientada  por  um
profissional capacitado. Tal dieta deve ser acompanhada da prática regular de
atividade física. 

É preciso ter  sempre em mente que não existem poções mágicas para
emagrecer, ou seja, até hoje não se provou que as dietas populares ou da moda
tenham alguma vantagem em relação a uma dieta bem balanceada. Nenhuma
“mistura  mágica”  garante  uma perda  de  peso mais  efetiva  do que uma dieta
reduzida em calorias e equilibrada. Além disso, cada pessoa tem necessidades
nutricionais e calóricas diferentes e cada caso deve ser analisado individualmente
por um nutricionista.

Como prevenir?

Algumas estratégias para prevenir a obesidade são: 
-  “Cortar o mal pela raiz”,  incentivando, desde a infância, a prática regular de
exercícios físicos e a introdução de bons hábitos alimentares.O exemplo dado
pelos pais ou responsáveis aos seus filhos é fundamental.
- Orientar a população a respeito da importância de uma alimentação saudável.
- Usar a televisão e o rádio para facilitar o acesso de todas as camadas sociais s
informações sobre alimentação saudável.
-  Incentivar crianças, jovens e adultos a praticarem exercícios físicos regulares.
n  Garantir  a  participa.o  de  autoridades  federais,  estaduais  e  municipais  em
projetos que tenham como principal objetivo prevenir a obesidade, sem interesses
pol.ticos. Tais interesses prejudicam especialmente a continuidade dos programas
sociais.
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Alimentos diet e light e adoçantes

A  preocupação  excessiva  da  sociedade  com  o  excesso  de  peso  e  a
existência de doenças que provocam alterações específicas na dieta despertaram
o investimento de indústrias alimentícias em pesquisas que resultaram na criação
de inúmeros produtos com características especiais, como é o caso dos alimentos
“diet” e “light”.

Ainda existe  muita  confusão  a  respeito  do  significado e  das diferenças
existentes entre esses dois tipos de alimentos. A explicação é muito importante
para que a escolha e compra do produto certo.

Produtos “light” são alimentos modificados em seu valor energético ou em
sua composição de gordura. Devem ter pelo menos 25% a menos de calorias que
os produtos comuns.  Mas atenção:  isto  não significa que esses produtos não
contenham açúcar, portanto não devem ser consumidos pelos diabéticos, a não
ser que tenham escrito no rótulo SEM ADIÇÃO DE AÇÚCARES.

Produtos  “diet”  são  aqueles  produzidos  para  atender  às  necessidades
dietéticas específicas dos portadores de várias doenças. Incluem alimentos para
dietas com restrição em algum nutriente. Esta restrição pode ser de açúcares,
sódio, gorduras, colesterol, aminoácidos ou proteínas, entre outras. 

Por isso, quem compra produtos “diet” deve ler com bastante atenção o
rótulo  da  embalagem  para  verificar  se  ele  atende  às  suas  necessidades
específicas. Um exemplo: os produtos que podem ser consumidos pelo diabético
são aqueles que não contêm glicose, frutose ou sacarose.

Com relação aos adoçantes dietéticos, os obesos devem preferir aqueles
não calóricos, como o aspartame e a estévia. Pessoas com pressão alta devem
escolher  adoçantes  que  não  possuem sódio  na  sua composição  e  assim por
diante. É bom consultar um nutricionista ou médico para maiores esclarecimentos.

Desnutrição

Definição
A desnutrição pode ser definida como uma condição clínica decorrente de 

uma deficiência ou excesso, relativo ou absoluto, de um ou mais nutrientes 
essenciais.

Causas
A desnutrição pode apresentar caráter primário ou secundário, dependendo

da causa que a promoveu.

Causas primárias
A pessoa come pouco ou“mal”. Ou seja, tem uma alimentação quantitativa

ou qualitativamente insuficiente em calorias e nutrientes.
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Causas secundárias
A  ingestão  de  alimentos  não  é  suficiente  porque  as  necessidades

energéticas aumentaram ou por qualquer outro fator não relacionado diretamente
ao alimento.  Exemplos:  presença de verminoses,  câncer,  anorexia,  alergia  ou
intolerância alimentares, digestão e absorção deficiente de nutrientes.

Outros fatores relacionados às causas da desnutrição
A desnutrição também pode ser causada por:

Desmame precoce
O desmame precoce pode causar  desnutrição em crianças entre 0 e  2

anos de idade. De modo geral, o desmame no Brasil se dá em torno de duas
semanas ou num período menor do que três meses de idade.  A alimentação
introduzida  normalmente  é  insuficiente  para  satisfazer  as  necessidades  dos
lactentes entre famílias de baixo poder aquisitivo. 

Além disso, as condições sanitárias insatisfatórias e práticas inadequadas
de  higiene  acompanham  a  desnutrição,  o  que  favorece  a  ocorrência  de
parasitoses,  infecções  e  diarréia.  O  apetite  diminui  por  causa  das  dores
abdominais e às vezes da febre.   A criança passa a comer menos do que o
normal  e  provavelmente  menos  do  que  precisa  para  ter  um  crescimento  e
desenvolvimento normais.

Socioeconômicos
Crianças provenientes  de famílias  de baixa  renda apresentam um risco

maior  relacionado a deficiências  alimentares.  Além disso,  condições sanitárias
precárias  contribuem  para  o  aparecimento  de  infecções,  parasitoses  e  da
desnutrição. 

Culturais
Fatores culturais influenciam muito o consumo de alimentos. Mitos, crenças

e  tabus  podem interferir  negativa  ou  positivamente  nos  aspectos  nutricionais,
sendo mais comuns os prejuízos que os benefícios. 

Renda e disponibilidade de alimentos:
Quanto mais alta a renda, maior é o gasto com hortaliças, frutas e outros

elementos  variados.  A  dieta,  é  claro,  tem melhor  qualidade.  Quanto  menor  a
renda, maior o comprometimento tanto da qualidade quanto da quantidade de
alimentos consumidos.

Métodos de Diagnóstico
Existem diversos métodos de diagnosticar a desnutrição. Eles vão desde

uma avaliação clínica (observação de características como peso, altura e idade)
até uma completa avaliação do estado nutricional do paciente, incluindo, além da
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análise  clínica,  dados  sobre  alimentação,  avaliação bioquímica e  imunológica,
avaliação metabólica e diagnóstico nutricional. Os profissionais capacitados para
fazer tal diagnóstico são o nutricionista e o médico.

Epidemiologia
A  desnutrição  é  observada  em  países  subdesenvolvidos  e  em

desenvolvimento. Mas o problema é mais grave na África, Ásia e América Latina.
No  Brasil,  foram  feitas  várias  pesquisas  para  avaliar  o  estado  nutricional  da
população. Dentre elas, o ENDEF (Estudo Nacional  da Despesa Familiar)  e a
PNSN (Pesquisa Nacional sobre Saúde e Nutrição). O ENDEF consistiu numa
pesquisa de cobertura nacional sobre a questão alimentar e nutricional do país,
realizada entre 1974 e 1975. Foram levantadas informações sobre a extensão,
gravidade e concentração da fome, assim como hábitos alimentares e orçamentos
familiares da população brasileira. Algum tempo depois, surgiu a necessidade de
se fazer uma pesquisa para determinar os níveis de desnutrição da população
através de medidas como peso e altura, além de sexo e idade. Esse foi o objetivo
da PNSN, realizada em 1989. As análises se restringiram a crianças de 0 a 10
anos  de  idade.  Ainda  não  existem  dados  referentes  ao  número  de  adultos
desnutridos.

Os  resultados  obtidos  com  a  PNSN  indicam  que  31%  das  crianças
brasileiras menores de 5 anos são desnutridas. Nos seis primeiros meses de vida,
a ocorrência da desnutrição já é alta (21,8%). Isso acontece, em muitos casos,
porque as mães acabam não amamentando os filhos até o sexto mês, ou então
porque elas complementam o aleitamento materno, nesse período, com outros
alimentos. Pior: esses alimentos que substituem o leite materno geralmente são
inadequados. 

Prevalência (%) de desnutrição em crianças menores de 5 anos segundo a faixa
etária - Brasil – 1989 (PNSN)

Faixas etárias Percentual
0 - 5 meses 21,8
6 - 11 meses 26,4
12 - 23 meses 31,7
2 a 5 anos 32,5

As maiores taxas de desnutrição no país estão no Nordeste - 46,1%. É um
índice duas vezes superior aos das demais regiões do país,  com exceção do
Norte,  que  apresenta  um  perfil  semelhante  ao  do  Nordeste.  A  região
Centro-Oeste apresenta um quadro de desnutridos parecido com o do Sudeste. A
situação mais favorável se encontra na região Sul.

Esses dados indicam a situação social e econômica do país, ou seja, no
Nordeste a população sofre mais com a falta de higiene,  saneamento básico,
moradia, emprego e outro fatores que podem contribuir para aumentar a taxa de
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desnutrição.  No Sul,  a situação socioeconômica é bem mais favorável  e,  com
isso, o índice de desnutrição é menor.

 É  só  comparar  os  dados  da ENDEF e  da PSNS para  verificar  que o
problema de desnutrição entre crianças menores de cinco anos, em todo o país, é
bem menos acentuado hoje em dia do que na década de 70. Todas as formas de
desnutrição diminuíram em um terço. E essa redução chega a quase dois terços
se forem consideradas apenas as formas moderadas e graves de desnutrição.
Essa redução aconteceu em todas as regiões brasileiras, embora no Nordeste
tenha sido menos expressiva, devido às diferenças sociais e econômicas entre
essa e as demais regiões do país. 

Tal mudança no quadro de desnutrição representa uma evolução favorável
de indicadores sociais,  ou seja,  progressos ocorridos na área de saneamento
básico  (fornecimento  de  água,  infra-estrutura  urbana  e  atenções  básicas  de
saúde), o declínio da mortalidade infantil, a realização do pré-natal, a queda da
fecundidade, o aumento na freqüência do aleitamento materno e o processo de
modernização em quase todos os setores (rápida urbanização, maior acesso a
meios de comunicação, disposição de bens e serviços modernos e a crescente
participação no mercado de consumo). 
Fonte: PNSN 1989

Conseqüências
A  desnutrição  leva  a  uma  série  de  alterações  na  composição  corporal  e  no
funcionamento normal do organismo. Quanto mais grave for o caso, maiores e
também mais graves serão as repercussões orgânicas. As principais alterações
são: 
-  Grande perda muscular  e  dos  depósitos  de  gordura,  provocando  debilidade
física. 
- Emagrecimento: peso inferior a 60% ou mais do peso ideal (adultos) ou do peso
normal (crianças).
- Desaceleração, interrupção ou até mesmo involução do crescimento.
- Alterações psíquicas e psicológicas: a pessoa fica retraída,  apática, estática,
triste.
- Alterações de cabelo e de pele: o cabelo perde a cor (fica mais claro), a pele
descasca e fica enrugada.
- Alterações sangüíneas, provocando, dentre elas, a anemia.
- Alterações ósseas, como a má formação.
-  Alterações no sistema nervoso:  estímulos nervosos prejudicados,  número de
neurônios diminuídos, depressão, apatia.
-  Alterações  nos  demais  órgãos  e  sistemas  respiratório,  imunológico,  renal,
cardíaco, hepático, intestinal etc.

A pessoa desnutrida  fica  mais  sujeita  a  infecções,  por  causa da perda
muscular  e,  especialmente,  da  queda  nas  defesas  corporais.  Todos  esses
problemas são mais graves nas crianças de 0 a 5 anos de idade, porque elas são
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mais vulneráveis biologicamente e mais dependentes do ponto de vista social e
econômico. Convém lembrar ainda que nesse período da vida o crescimento e
desenvolvimento  físico  e  mental  são  muito  acentuados.  Outros  efeitos  da
desnutrição  são  o  aumento  da  morbidade  e  da  mortalidade,  além  de
hospitalização  e  convalescência  prolongadas.  Uma  população  desnutrida
representa também maiores gastos em saúde para o país, desde os cuidados
primários até a internação. 

Além disso, é mais difícil para essa população conseguir emprego, o que
acarreta problemas socioeconômicos que podem agravar ainda mais o quadro da
desnutrição em todo o país, gerando um ciclo vicioso.

Tratamento

O tratamento da desnutrição varia de acordo com a gravidade da doença.
Os principais objetivos do tratamento são: 
- Recuperar o estado nutricional.
- Normalizar as alterações orgânicas ocasionadas pela desnutrição.
- Promover o crescimento (no caso das crianças) e o ganho de peso.

Existem recomendações gerais que ajudam no tratamento de desnutridos:
uma  dieta  específica  para  o  caso,  aliada  a  uma  educação  (ou  reeducação)
alimentar; orientações sobre higiene alimentar e pessoal; e a participação familiar
e comunitária nesse processo. Vamos  tratar desses temas a seguir.

Dieta e educação alimentar
A dieta deve possibilitar a reposição, manutenção e reserva adequadas de

nutrientes no organismo. Para tanto, deve ser elaborada e acompanhada por um
nutricionista. A educação alimentar é muito importante em todas as etapas da
vida. Como a desnutrição é bastante comum na infância, torna-se essencial  e
urgente que as pessoas que fazem parte do processo de educação/formação das
crianças  (família,  professores)  tenham  acesso  a  informações  sobre  o  correto
aproveitamento dos alimentos e a alimentação saudável. Só então as crianças
poderão ser bem orientadas e cuidadas!

Algumas  sugestões  para  aproveitar  ao  máximo  o  valor  nutritivo  dos
alimentos, em especial das frutas e verduras:
- Frutas e verduras devem ser consumidas bem frescas, pois os nutrientes vão se
perdendo com o amadurecimento e com o tempo de armazenamento.
- Evite bater esses alimentos no liqüidificador para não perder algumas vitaminas,
como a vitamina C.
- Ao cozinhar as verduras, mantenha a tampa da panela fechada.
- Não cozinhe demais os alimentos, principalmente os vegetais.
-  Aproveite a água que sobrou do cozimento para preparar outro prato, como
sopas, cozidos ou sucos.
-  Não  coloque  nenhuma substância  para  ressaltar  a  cor  dos  vegetais  (como
bicarbonato de sódio), pois as vitaminas se perdem.
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-  Não  submeta  nenhum alimento  a  temperaturas  altas  demais;  prefira  o  fogo
brando.
- Conserve os alimentos de maneira adequada: em geladeira ou à temperatura
ambiente, entre 20 e 27o C.

É importante dar orientações sobre a melhor forma de ter uma alimentação
equilibrada,  levando em consideração a realidade da população.  Esse tipo de
orientação é indispensável no tratamento, mas principalmente na prevenção da
doença.

Higiene alimentar e pessoal
As  parasitoses  podem,  indiretamente,  levar  à  desnutrição,  por  vários

motivos:
- Diminuição da capacidade de absorção de nutrientes.
- Hemorragias ocultas, isto é, a pessoa não sabe que está perdendo sangue, o
que acaba provocando anemia, entre outras deficiências de nutrientes.
-  Diarréias  freqüentes,  o  que  dificulta  o  aproveitamento  dos  alimentos  pelo
organismo etc.

Algumas  medidas  de  prevenção  das  parasitoses  consistem  na  higiene
alimentar e pessoal (veja mais sobre este assunto no item “prevenção”).

Participação familiar e comunitária
Toda a família deve participar do processo de educação alimentar e das

orientações sobre higiene, especialmente quando se trata de mudar ou de formar
os hábitos das crianças. É bom lembrar que elas se espelham nos adultos e que o
exemplo dos professores e educadores também é muito importante.

Como prevenir
As principais maneiras de prevenir a desnutrição são:

- Orientar corretamente a população a respeito do aleitamento materno, através
da formação de profissionais de saúde e educadores capacitados.
-  Divulgar  informações práticas sobre o conceito  de alimentação saudável  em
locais e em meios de comunicação de fácil acesso à população.
-  Realizar programas governamentais de suplementação alimentar que atinjam
todo o país e, especialmente, os mais necessitados.

Alimentação saudável
O  Ministério  da  Saúde  elaborou  “os  10  mandamentos  da  alimentação

saudável”,  com as atitudes que devem ser seguidas no dia-a-dia para garantir
uma dieta equilibrada. É importante lembrar que estas são recomendações para
pessoas saudáveis. São elas: 
 - Comer frutas e verduras. Esses alimentos são ricos em vitaminas, minerais e
fibras.
-  Para cada 2 colheres de arroz, comer 1 de feijão. Esses dois alimentos se
complementam, principalmente no que diz respeito às proteínas (a proteína que
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falta em um, tem no outro e viceversa). O hábito bem brasileiro de comer o arroz
com feijão tem sido bastante recomendado! 
-  Evitar  gorduras  e  frituras.  Comer  muitos  alimentos  ricos  em gorduras  pode
provocar  o  aparecimento  de  doenças  como  a  obesidade,  doenças
cardiovasculares, hipertensão e diabetes, entre outras.
- Usar 1 lata de óleo para cada 2 pessoas da casa por mês. Essa medida serve
para  a  pessoa  ter  uma idéia  da  quantidade  de  óleo  que  deve  ser  usada  no
preparo dos alimentos.
- Realizar 3 refeições principais e 1 lanche por dia. Isso evita longos períodos em
jejum.  O  ideal  é  comer  mais  vezes  por  dia,  mas  em  menores  quantidades
(aumentar a freqüência e diminuir  o volume). Quem fica muitas horas sem se
alimentar acaba sentindo muita fome e comendo exageradamente — o mesmo
acontece com quem não tem hora certa para comer ou “pula” uma das refeições;
- Comer com calma e não na frente da T. V. Quando comemos com pressa, não
saboreamos o alimento e demoramos mais tempo para ficar satisfeitos. Por isso,
comemos  mais.  É  como  se  o  organismo  não  tivesse  tempo  suficiente  para
“perceber”  a  quantidade de alimento ingerida.  Comer e assistir  à televisão ao
mesmo tempo faz com que a pessoa se distraia e não controle a quantidade de
alimentos  que  está  consumindo.  Além  disso,  as  propagandas  de  produtos
alimentícios despertam ainda mais o apetite e, por conseqüência, a gula.
-  Evitar  doces  e  alimentos  calóricos.  Devemos  prestar  atenção  não  só  na
quantidade, mas também na qualidade dos alimentos, pois existem aqueles que
são pobres em nutrientes e ricos em calorias. São chamados “calorias vazias”. O
consumo exagerado desses alimentos, que em geral são os doces e alimentos
gordurosos,  facilitam o  surgimento  de doenças como a  obesidade,  diabetes e
doenças do coração, entre outras. 
- Comer de tudo, mas caprichar nas verduras, legumes, frutas e cereais. Não é
preciso “cortar” nenhum alimento da dieta. Basta estar atento às quantidades e
dar  preferência  aos  alimentos  ricos  em  nutrientes  ao  invés  de  calorias.  É
importante ainda não esquecer os “sagrados” 8 copos de água por dia.
- Atividade física: duração e freqüência. O ideal é fazer um pouco de atividade
física todos os dias. Você não precisa ficar várias horas fazendo exercícios e
suando sem parar.  “Pegar  pesado”  é para  atletas.  A criança,  assim como as
pessoas em geral,  deve procurar  uma atividade que lhe  agrade,  convidar  um
amigo para participar... o professor de Educação Física é a pessoa certa para dar
orientações sobre o assunto. O que você não pode é ficar parado!

Dicas de higiene dos alimentos
-  Tocar  nos  alimentos  apenas  antes  de  cozinhar  ou  durante  a  lavagem  dos
mesmos (e com as mãos bem limpas!). 
- Beber somente água filtrada ou fervida.
- Lavar muito bem as verduras, legumes e frutas, usando sabão e água corrente,
se possível, filtrada ou fervida.
- Cozinhar bem os alimentos, principalmente as carnes.
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- Fazer a comida perto do horário de servi-la.
- Manter os alimentos cobertos ou em recipientes bem fechados.
- Não falar, tossir ou espirrar em cima dos alimentos.
- Não comer alimentos com aparência ou cheiro impróprios.

Dicas de higiene pessoal
- Tomar banho todos os dias e manter-se limpo.
- Manter as unhas limpas e cortadas.
- Escovar os dentes após as refeições.
- Usar roupas limpas.
- Lavar as mãos: antes de pegar em alimentos; antes de comer qualquer alimento;
depois de ir ao banheiro; depois de pegar em dinheiro, em algum objeto sujo ou
em animais.

5. INTERAÇÃO DROGA-NUTRIENTE

Uma importante observação diz respeito à interação da alimentação com
os medicamentos, aspecto muitas vezes não considerado quando da prescrição
medicamentosa. Sabemos que os efeitos colaterais das medicações podem afetar
o estado nutricional do indivíduo, bem como o estado nutricional pode afetar a
eficácia da droga. 

Substâncias  alimentares  podem  provocar  um  retardo  ou  prejuízo  na
absorção  de  determinadas  drogas,  acelerar  a  velocidade  do  metabolismo  ou
bloquear seu efeito. Além disso, existem os efeitos, a longo prazo, que as drogas
podem provocar sobre o estado nutricional, pois muitas delas alteram o apetite,
provocam má digestão, depleção e ou má absorção dos nutrientes.

As situações que tipicamente levam a sérias interações ocorrem quando
as drogas são tomadas: 
– com alimentos;
– com suplementos nutricionais;
– com álcool;
– para atingir interações específicas drogas-nutrientes;
– em regimes de drogas múltiplas, nos quais mais do que uma droga produz um
efeito adverso, devido à interação entre droga e dieta;

A  seguir,  citamos  as  interferências  mais  comuns  decorrentes  da
associação drogas-alimentos:
– drogas que modulam o apetite, o que pode ser indesejável ou desejável, como
no caso do controle de peso. Exemplos: anfetaminas, benzocaína, dentre outras; 
– drogas que afetam a absorção de nutrientes, influenciam o tempo de trânsito do
alimento  no intestino  ou mudam o ambiente  gastrintestinal.  Exemplos:  drogas
laxativas, colestiramina e antiácidos;
– drogas  que  afetam  o  metabolismo  e  a  excreção  de  nutrientes.  Exemplos:
antidepressivos, antimicrobianos e antineoplásicos; 
– drogas que causam alterações eletrolíticas. Exemplo: diuréticos; 
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– alimentos e refeições com muita gordura e pouca fibra retardam o esvaziamento
do  estômago.  Logo,  os  medicamentos  administrados  durante  ou  após  as
refeições também têm sua ação retardada;
– bebidas quentes não devem ser ingeridas com cápsulas ou comprimidos de
invólucros resistentes, pois podem causar sua destruição.

6. NUTRIÇÃO ENTERAL E PARENTERAL

INTRODUÇÃO

Nutrição  é  o  estudo  dos  alimentos  e  dos  mecanismos  pelos  quais  o
organismo ingere,  assimila  e utiliza os nutrientes que nos fornecem a energia
necessária para mantê-lo vivo.

A  relação  da  alimentação  com  o  bem-estar  físico  e  o  pleno
desenvolvimento  mental  e  emocional  já  era  conhecida  na  Antiguidade.  Tal
conhecimento  tornou-se  público  através  de  Hipócrates,  que  escreveu  sobre  a
higiene, o repouso e a boa alimentação.

Um dos maiores contribuidores para o desenvolvimento dos princípios da
nutrição foi Pedro Escudero, médico argentino, que em 1937 introduziu o estudo
da alimentação e da Nutrição nas escolas de Medicina de seu país, como uma
nova visão da clínica médica. Com essa inovação, Escudero pôde divulgar as
Leis da Alimentação, por ele estabelecidas aos profissionais que coordenavam
equipes de saúde, e romper com o empirismo que até então cercava o tema da
alimentação.

Atualmente, o estudo da Nutrição abrange campos mais diversificados,
como  as  mais  distintas  áreas  da  saúde,  nutrição,  enfermagem,  bromatologia,
engenharia de alimentos, biotecnolobia entres outras. 

NUTRIÇÃO ENTERAL 

Conceito
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Consiste  na administração de alimentos  liquidificados ou de nutrientes
através de soluções nutritivas com formulas quimicamente definidas, por infusão
direta no estômago ou no intestino delgado, através de sondas. Está indicada em
pacientes com necessidades nutricionais normais ou aumentadas, cuja ingestão,
por via oral, está impedida ou é ineficaz, mas que tenham o restante do trato
digestivo anatomofuncionalmente aproveitável. 

Objetivo da Nutrição Enteral

Atender  as  necessidades nutricionais  do  organismo,  quando  a  ingesta
oral  é  inadequada  ou  impossível,  desde  que  o  TGI  (Trato  Gastrointestinal)
funcione normalmente.

Osmolaridade 

A osmolaridade é o número de partículas dissolvidas na solução. Quanto
maior o número de partículas, maior é a osmolaridade. No estômago, dietas com
osmolaridade  elevada  reduzem  os  movimentos  de  propulsão,  dificultando  o
esvaziamento  gástrico,  enquanto  mais  distalmente,  no  duodeno  e  jejuno,
alimentos  hiperosmolares  aumentam o  peristaltismo  e  ativam a  propulsão  da
dieta. Em algumas situações são até responsáveis pela aceleração do trânsito
intestinal  e  presença  de  diarréia  osmótica.  A  osmolaridade  sugerida  pela
literatura,  em  nutrição  enteral,  varia  em  tono  da  osmolaridade  plasmática
(mOm/L).  Assim  conforme  os  miliosmol/litro  (mOm/L),  as  dietas  podem  ser
isotônicas (menor ou igual a 350); moderadamente hipertônicas (350 a 450) e
hipertônicas (maior ou igual a 550). Os componentes nutricionais que influenciam
a osmolaridade  da  solução  são  principalmente  os  açúcares  mais  simples;  os
aminoácidos cristalinos e, em menor grau,  os peptídeos;  e o cloreto de sódio
(NaCl) Os lípides não influenciam a osmolaridade, pois não formam solução.

Fabricação da Dieta Enteral

São utilizados dois  tipos de dietas,  as Dietas Industrializadas que são
fabricadas  de  forma  padronizada,  especializada  e  comercializadas
especificamente para terapia de nutrição enteral, e as Dietas Não-Industriais ou
Artesanais que são preparadas à base de alimentos in natura ou de mesclas de
produtos  naturais  com  industrializados  (módulos),  liquidificados  e  preparados
artesanalmente em cozinha doméstica ou hospitalar. 

Principais Vantagens da Nutrição Enteral em Relação à Nutrição Parenteral

• Aproxima-se mais da alimentação natural, sendo, portanto, mais fisiológica

• Pode receber nutrientes complexos, tais como proteínas integrais e fibras
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• A presença  dos  nutrientes  no  trato  digestivo  estimula  o  trofismo  intestinal,

mantendo a integridade da mucosa intestinal

• Mantém o pH e a flora intestinal normais

• Estimula a atividade imunológica intestinal

• Reforça  a  barreira  da  mucosa  intestinal,  aumentando  a  proteção  contra  a

translocação bacteriana

• Tem menor índice de complicações

• Tem metodologia mais simples e menor custo

Vias de Acesso

Como via de acesso, podemos recorrer à colocação direta de uma sonda,
por  passagem  naso/orogástrica,  para  que  a  sua  extremidade  distal  fique
localizada  no  estômago,  duodeno  ou  no  jejuno,  ou  ainda,  realizar  uma
gastrostomia ou jejunostomia. A escolha de um ou outro desses procedimentos e
do local para o posicionamento da sonda dependerá das situações particulares
apresentadas por casa paciente e observação de critérios para a escolhas do
posicionamento da sonda para a nutrição enteral: local mais fisiológico; local de
mais  fácil  acesso;  maior  tolerância  a  qualquer  tipo  de  dieta,  inclusive  as
hiperosmolares  (glicose  hipertônica);  permite  a  progressão  mais  rápida  do
programa nutricional; menor risco de saída acidental da sonda; menor risco de
refluxo entre outros.

• Locais de acesso – Nutrição Enteral:

• Naso/orogástrica; 

• Nasoduodenal;

• Nasojejunal;

• Gastrotomia e jejunostomia (são mais utilizadas para alimentação enteral em

longo prazo).

A  alimentação  intragástrica  é  escolhida  preferencialmente  sempre  que
possível por vários fatores: em primeiro lugar, o estomago tolera mais facilmente
que  o  intestino  delgado  uma  variedade  de  fórmulas;  em  segundo  lugar,  o
estômago  aceita  normalmente  grandes  sobrecargas  osmóticas  sem  cólicas,
distensão, vômitos, diarréia ou desvios hidroeletrolíticos, o mesmo não ocorrendo
no intestino delgado. Além disso, o estômago exibe uma enorme capacidade de
armazenamento  e  aceita  mais  facilmente  as  refeições  intermitentes.  Aqueles
pacientes  com  reflexo  de  vômito  preservado,  sem  pneumopatias  e  lúcidos
costumam  aceitar  bem  a  alimentação  nasogástrica.  As  sondas  nasogástricas
também são mais fáceis de se posicionar que as nasoduodenais. A alimentação
nasogástrica aumenta o risco de aspiração.

Indicações da Nutrição Enteral
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A  nutrição  enteral  está  indicada,  basicamente,  todas  as  vezes  que  o
paciente  não  pode  comer,  não  deve,  não  consegue  ou  o  faz  de  maneira
insuficiente. Também, quando se faz necessário administrar dietas rigorosamente
balanceadas, na tentativa de corrigir certos distúrbios metabólicos.

Chama-se a atenção para o fato de que, sendo a nutrição enteral, quando
comparada  com a nutrição  parenteral,  uma forma terapêutica  de  metodologia
mais simples, com menor índice de riscos e complicações, de menor custo e,
ainda,  uma  modalidade  terapêutica  nutricional  mais  próxima  da  alimentação
fisiológica normal,  ela deve ter prioridade absoluta sobre a nutrição parenteral
sempre  que  possível,  em  todos  pacientes  candidatos  ao  suporte  nutricional
especializado.

Principais Indicações do Suporte Nutricional Enteral e Parenteral:

Quando o paciente não pode comer:

• Estado de coma

• Lesões do sistema nervoso central

• Debilidade acentuada

• Traumatismo bucomaxilofacial

• Intervenções cirúrgicas da boca, faringe, esôfago e do estômago

• Obstruções mecânicas e fisiologias do tubo digestivo

Quando o paciente não deve comer:

• Fístulas digestivas

• Doenças inflamatórias intestinais(formas graves)

• Enterite actínica(são lesões que surgem nas áreas intestinais)

• Síndromes disabsortivas(má absorção intestinal)

• Diarréias rebeldes

• Intestino curto

• Pancreatites

Quando o paciente não quer comer:
Anorexia nervosa
Estados de hiporexia grave (falta de apetite):

• Estados depressivos

• Doença neoplásica

• Caquexia cardíaca

• Desnutrição avançada

Quando o paciente não consegue comer o suficiente ou adequadamente:
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Estados hipermetabólicos 

• Politraumatismo

• Septcemia

• Queimaduras

• Pós-operatória

Distúrbios de deglutição

• Ventilação mecânica prolongada

• Tétano;

• Pré e pós-operatório;

• Quimioterapia e radioterapia;

• Insuficiência respiratória;

• Insuficiência cardíaca

• Insuficiência renal 

• Insuficiência hepática

Principais Indicações Adicionais de Suporte Nutricional Enteral e Parenteral
em Pediatria:

Incapacidade de sucção e/ou deglutição
Anomalias congênitas

• Fissura do palato

• Atresia do esôfago

• Fístula traqueoesofágica

Necessidade de alimentação noturna

• Anorexia

• Perda de peso

• Hipodesenvolvimento

Desnutrição grave

Estado hipermetabólicos

• Politraumatismo

• Septicemia

• Queimaduras

• Pós-operatório

Doenças neurológicas
Doenças respiratórias
Doenças cardíacas
Diarréia crônica
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Contra- Indicação da Nutrição Enteral

A  obstrução  intestinal  completa  é  u  ma  contra  indicação  da  nutrição
enteral. Mesmo quando a obstrução é incompleta, há controvérsias sobre o uso
da nutrição enteral. Nos casos de disfunção do TGI ou condições que requerem
repouso  intestinal;  diarréia  grave;  instabilidade  hemodinâmica.  Nos  casos  de
refluxo  gastroesofágico  intenso,  a  nutrição  enteral,  sobretudo  por  sonda
nasogástrica,  esta  contra-indica.  Esta  complicação  poderia  ser  evitada  pela
utilização de sondas nasojejunais. A alimentação por sonda nasoentérica deve
ser instituída com cautela no paciente com íleo paralítico. Quando o estômago
não  se  esvazia  apropriadamente,  como  pode  acontecer  no  período
pós-operatório, o risco de náuseas, vômitos ou dilatação gástrica aguda pode ser
contornado através de fornecimento direto de nutrientes ao intestino delgado. 

Vantagem e Desvantagens da Localização Gástrica e Duodenal/Jejunal

Localização Gástrica

Vantagens Desvantagens

 Maior Tolerância a fórmulas variadas;
 Boa aceitação de fórmulas 

hiperosmóticas; 
 Progressão mais rápida para alcançar o

valor calórico total ideal;
 Introdução de grandes volumes;
 Fácil posicionamento da sonda.

 Alto risco de aspiração em pacientes 
com dificuldades neuromotoras de 
deglutição;

 Saída acidental da sonda nasoenteral
devido à tosse, náuseas ou vômitos.

Localização Duodeno e Jejunal

Vantagens Desvantagens

 Menor risco de aspiração;
 Maior dificuldade de saída acidental da 
sonda;
 Permite nutrição enteral quando a 
alimentação gástrica é inconveniente ou 
inoportuna.

 Risco de aspiração em pacientes que 
têm mobilidade alterada ou alimentação
à noite;
 Desalojamento acidental, podendo 
causar refluxo gástrico;
 Requer dietas normo ou 
hipoosmolares. 

Métodos de Administração da Dieta Enteral

As  dietas  podem  ser  administradas  sob  a  forma  de  refeições  em
intervalos  regulares  (intermitente  ou  em  bolos)  ou  em  infusão  contínua,  O
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importante é que, qualquer que seja a necessidade nutricional do paciente, se
inicie  com  dietas  diluídas  e  em  pequenas  quantidades,  para  que  haja  uma
adaptação progressiva do trato digestivo frente ao aporte nutricional.

Administração Intermitente
É o método mais utilizável. Utiliza a força da gravidade, a sonda pode

estar localizada no estômago, no jejuno, ou no duodeno. Pode ser administrada
solução de até 500 ml a cada 3 a 6h.

Administração em Bolo
É o método preferível, porque leva menos tempo e garante mais liberdade

ao paciente. Não requer a utilização de bomba de infusão. A solução pode ser
administrada através de um a seringa de 100 350 ml, no estômago a cada 2 a 6h.

Administração Continua
É o método mais oneroso, pois requer a utilização de bomba de infusão.

Pode  ser  administrada  no  estômago,  no  jejuno  e  no  duodeno.  O  volume  da
solução é administrado a cada 12 ou 24 h (50 a 150 ml/hora).

A administração em bolo ou intermitente deve ser feita com o paciente
sentado ou reclinado em 45º (posição Fowler) para prevenir a aspiração. 

A  alimentação  intragátrica  é  escolhida  por  vários  fatores:  em primeiro
lugar, o estômago tolera mais facilmente que o intestino delgado uma variedade
de  fórmulas;  em  segundo  lugar,  o  estômago  aceita  normalmente  grandes
sobrecargas  osmóticas  sem  cólicas,  distensão,  vômitos,  diarréia  ou  desvios
hidroeletrolíticos,  o mesmo não ocorrendo no intestino delgado. Além disso,  o
estômago  exibe  uma  enorme  capacidade  de  armazenamento  e  aceita  mais
facilmente as refeições intermitentes. Aqueles pacientes com reflexo do vômito
preservado,  ser  pneumopatias e lúcidos costumam aceitar  bem a alimentação
nasogástrica. As sondas nasogástricas também são mais fáceis de se posicionar
que as nasoduodenais. A alimentação nasogástrica aumenta o risco de aspiração.

Complicações da Nutrição Enteral

As  complicações  da  nutrição  enteral  podem  ser  classificadas,
didaticamente,  em  três  grupos  distintos,  ou  seja,  as  complicações  ditas
mecânicas, as quais se relacionam com a introdução e manutenção da sonda
nasoentérica; as complicações ditas gastrointestinais, as quais estão relacionadas
com a infusão da dieta no tubo digestivo; e as complicações ditas metabólicas, as
quais  estão  relacionadas  com  os  efeitos  metabólicos  da  dieta  após  a  sua
absorção.

• Complicações Mecânicas:

• Erosão da mucosa nasal;
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• Otite, sinusite, faringite;

• Irritação nasofaríngea;

• Esofagite;

• Obstrução da sonda;

• Deslocamento da sonda;

• Aspiração pulmonar;

• Complicações Gastrointestinais:

• Desconforto, distensão e cólica abdominal

• Náuseas, soluços e vômitos

• Diarréia

• Infecção intestinal

• Complicações Metabólicas

• Distúrbios hidroeletrolíticos

• Hiperglicemia, glicosúria(excreção de glicose pela urina), poliúria osmótica

(aumento do volume urinário com perda de água e eletrólitos);

• Encefalopatia metabólica.

NUTRIÇÃO PARENTERAL

Conceito
A  nutrição  parenteral  visa  a  fornecer,  por  via  parenteral,  todos  os

elementos  necessários  à  demanda  nutricional  de  pacientes  com  necessidade
normal ou aumentada, cuja via digestiva não pode ser utilizada ou é ineficaz. A
nutrição  parenteral  pode  ser  total,  isto  é,  quando  o  paciente  é  nutrido
exclusivamente por via parenteral, ou complementar, quando está associada à
utilização  concomitante  da  via  digestiva.  Pode  ser  ainda,  central,  quando  é
administrada em via central, como a veia cava superior, ou periférica, quando é
administrada em veias periféricas.

Portaria nº 272, de 8 de abril de 1998

Nutrição  Parenteral:  solução  ou  emulsão,  composta  basicamente  de
carboidratos,aminoácidos,  lipídios,  vitaminas  e  minerais,  estéril  e  apirogênica,
acondicionada  em  recipiente  de  vidro  ou  plástico,  destinada  à  administração
intravenosa  em  pacientes  desnutridos  ou  não,  em  regime,  ambulatorial  ou
domiciliar, visando a síntese ou manutenção dos tecidos, órgãos ou sistemas.

Objetivo da Nutrição Parenteral
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Atender  as  necessidades  nutricionais  do  organismo,  quando  NE  é
inadequada ou impossível visando aliviar ou corrigir os sinais, os sintomas e as
seqüelas da desnutrição. 

É oportuno lembra que a nutrição parenteral não é um método substitutivo
das  outras  medidas  terapêuticas  que  devem  ser  utilizadas  no  tratamento  da
doença básica ou complicações associadas. Deve ser interrompida tão logo seja
possível a realimentação adequada do doente pela via digestiva.

Fabricação da Dieta Parenteral

As soluções nutritivas dever ser preparas em farmácias industriais sob
supervisão direta do farmacêutico.
Componentes Das Soluções Nutritivas

As soluções nutritivas devem conter todos os nutrientes indispensáveis à
manutenção da vida, tanto do ponto de vista qualitativo quanto quantitativo. 

Basicamente, esses ingredientes compreendem:
Fontes  calóricas,  destinadas  ao  fornecimento  de  energia  para  o

organismo: Glicose - quantidade mínima de glicose/dia 100 a 150 g
Emulsões  lipídicas:  são  isotônicas,  podendo  ser  administrada  por  via

periférica. Concentração de 10 a 20%.
Fonte de nitrogênio, destinada ao fornecimento de matéria-prima para a

síntese protéica: aminoácidos (concentração de 8,5% a 15%, 1 a 1,5g/Kg)
Água
Eletrólitos: sódio, cloro, potássio, cálcio, magnésio e fosfato
Outros macrominerais; 
Vitaminas e oligoelementos: ferro, iodo, zinco, cobre, cromo, manganês,

selênio, molibdênio e cobalto
          

 
Vias de Acesso Venoso: Periférico e Central. Qual utilizar?

Tradicionalmente, o termo nutrição parenteral periférica (NPP) designa a
administração de água, eletrólitos, proteína e substratos calóricos através de uma
via periférica do paciente. Na nutrição parenteral total (NPT) estão substâncias
que são administradas através do sistema venoso central do paciente. O objetivo
de ambas é aliviar ou corrigir os sinais, os sintomas e as seqüelas da desnutrição.

A  NPP  pode  ser  instituída  nos  pacientes  que  precisam  de  terapia
nutricional, mas não é possível, ou necessária, a cateterização da veia subclávica
ou de outra profunda. A NPP minimiza o desenvolvimento de déficits nutricionais
em pacientes com ingestão alimentar temporariamente insuficiente. Os indivíduos
com condições nutricionais marginais que se submeterão a um período de jejum
de duração desconhecida  seriam candidatos  a  um ciclo  breve de  NPP.  Essa
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terapia  nutricional  seria  mantida  pelo  menos  até  estes  pacientes  aceitarem a
nutrição  enteral.  A  NPP  pode  suplementar  a  ingestão  protéico-calórica  até  a
terapia enteral  total  ser atingida, pois esta demora geralmente de três a cinco
dias. A NPP também estaria indicada como suporte temporário de pacientes em
uso de NPT cujo cateter precisa ser retirado por mau funcionamento ou sepse,
em que a porta de entrada tenha sido o cateter.

Os pacientes em que a punção de veias periféricas é difícil em virtude de
múltiplas  implantações  de  cateteres  intravenosos,  tratamento  com  esteróides,
enfermidades  sistêmicas  ou  outras  causas  não  são  candidatos  a  NPP.  Os
indivíduos bastante desnutridos, sobretudo aqueles com reservas pequenas de
gordura, incluindo pacientes com câncer de esôfago, grandes queimados, febre,
sepse, traumatismos maciços ou complicações pós-operatórias, que geralmente
necessitem de 35 a 40 kcal/kg de peso corporal/dia e 1 a 1,5 de proteína/kg de
peso corporal/dia a serem administrados, constituem uma indicação absoluta de
NPT. 

A  alta  osmolaridade  conferida  pelas  soluções  nutritivas  usualmente
empregadas,  para  a  nutrição  parenteral  central,  torna  impraticável  sua
administração  em  veias  periféricas,  exigindo,  portanto,  canalização  de  vias
centrais de grosso calibre.

Indicações da Nutrição Parenteral

Como regra geral, nutrição parenteral é necessária nos casos em que a
alimentação  oral  normal  na  é  possível,  quando  a  absorção  de  nutrientes  é
incompleta, quando a alimentação oral é indesejável e principalmente quando as
condições descritas estão associadas ao estado de desnutrição.

Principais Indicações do suporte nutricional Parenteral e/ou enteral:

Quando o paciente não pode comer
Obstruções mecânicas e fisiológicas do tubo digestivo

• Estenose do esôfago, estenose pilórica;

• Obstrução intestinal, semi-obstrução intestinal;

Traumatismo bucomaxilofacial
Intervenções cirúrgicas da boca, faringe, esôfago e do estômago
Lesões do sistema nervoso central
Debilidade acentuada

Quando o Paciente Não Deve Comer
Fístulas digestivas
Doenças inflamatórias intestinais(formas graves)

• Doença de Crohn

• Enterite actínica
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• Retocolite ulcerativa

Diarréias rebeldes
Pancreatites
Tétano

Quando o Paciente Não Quer Comer
Anorexia nervosa
Estado de hiporexia grave

• Estados depressivos

• Doença neoplásica

• Desnutrição avançada

• Caquexia cardíaca

Quando  o  Paciente  Não  Consegue  Comer  o  Suficiente  ou
Adequadamente

Estado Hipermabólicos

• Politraumatismo

• Septecemia ou infecção grave

• Queimaduras em grande extensão

• Pós-operatório

Ventilação mecânica prolongada
Distúrbios de deglutição
Distúrbios alimentares que levam à desnutrição
Pré e pós-operatório com desnutrição 
Neoplasias

• Suporte nutricional no pré e pós-operatório;

• Suporte nutricional na quimioterapia radioterapia;

Insuficiência respiratória
Insuficiência cardíaca
Insuficiência renal 
Insuficiência hepática

Principais Indicações Adicionais de Suporte Nutricional Enteral e Parenteral
em Pediatria

Prematuros  e  neonatos  impossibilitados  de  se  alimentarem
adequadamente(são  hipermetabólicos  em  relação  ao  peso  corporal  e  não
possuem reservas nutricionais)

Incapacidade de sucção e/ou deglutição
Anomalias congênitas

• Fissura do palato

• Atresia do esôfago

• Fístula traqueoesofágica

Necessidade de alimentação noturna

• Anorexia
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• Perda de peso

• Hipodesenvolvimento

Desnutrição grave
Estado hipermetabólicos

• Politraumatismo

• Septicemia

• Queimaduras

• Pós-operatório

Doenças neurológicas
Doenças respiratórias
Doenças cardíacas
Diarréia crônica

Contra Indicação da Nutrição Parenteral

Quando o paciente  tiver  capacidade de se alimentar  por  via  oral  e/ou
enteral, ou então quando o estado nutricional estiver adequado. E ainda deve-se
contra-indicar  a  nutrição  parenteral  total  em pacientes  terminais,  quando  não
houver esperanças de melhora de vida e do sofrimento.

Métodos de Administração da Dieta Parenteral

De modo geral, a via de acesso ao sistema venoso para administração da
terapia são as vias periféricas nos membros superiores e centrais (veia subclávia
ou a veia jugular interna ou externa).

A velocidade de infusão das fórmulas de alimentação parenteral varia de
acordo com as condições clínicas do paciente, A velocidade ideal da infusão de
glicose varia de entre 0,5 e 0,75 g/kg/h.

Os  pacientes  devem  receber  1000  ml  da  fórmula  de  alimentação
parenteral no primeiro dia. Se estes 1000 ml forem bem tolerados, ou seja, se não
surgirem sinais  de intolerância  â  glicose  ou outro  desequilíbrio  metabólico  ou
eletrolótico, 2000 ml podem ser infundidos no segundo dia. Se for necessário,
mais 1000 ml da fórmula podem ser adicionados. Uma regra prática no aumento
da velocidade de infusão até 20 a 50 ml/hora a cada um ou dois dias, conforme a
capacidade do paciente de tolerar mais líquido e a sobrecarga de glicose.

Um fato de extrema importância é que as soluções sejam administradas
em  fluxo  contínuo  e  regular.  As  oscilações  na  velocidade  de  infusão,
freqüentemente  observadas  quando  se  utiliza  o  gotejamento  livre  por  queda
gravitacional, controlado por pinças mecânicas, são notavelmente indesejáveis,
dificultando sensivelmente a adaptação metabólica do paciente frente ao aumento
progressivo  do aporte nutricional.  As bombas infusoras,  disponíveis  em várias
modalidades, constituem opção bastante recomendável para o controle seguro e
eficaz da infusão contínua e regular das soluções nutritivas.
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Complicações da Nutrição Parenteral

Como todo  método  terapêutico,  a  nutrição  parenteral  não  é  isenta  de
riscos  e  complicações.  Na  verdade,  algumas  complicações  podem  assumir
proporções desastrosas, e até mesmo fatais, sobretudo se o método for aplicado
de maneira inescrupulosa.

O  doente  que  recebe  a  nutrição  parenteral  deve  merecer  rigorosos
cuidados  higiênicos,  incluindo  higiene  corporal,  pronta  remoção  da  sondas  e
curativos contaminados, manutenção de vestimentas limpas e adequadas para o
exame médico periódico.

O máximo rigor deve ser observado para com as técnicas de assepsia e
antissepsia,  no  manuseio  do  instrumental  e  frascaria  quando  do  preparo  das
soluções  nutritivas  finais.  A  pessoa  responsável  por  essa  tarefa  deve  estar
inteiramente  conscientizada  quanto  à  gravidade  dos  riscos  de  contaminação
dessas  soluções.  As  soluções  nutritivas  usadas  no  aporte  nutricional  podem
constituir um excelente meio de cultura de bactérias e fungos. 

Didaticamente,  podemos  dividir  as  complicações  da  nutrição  em  três
grupos fundamentais: as relacionadas com a técnica do cateterismo venoso, as
relacionadas com a infusão das soluções nutritivas e as infecciosas. A seguir esta
reunido as principais complicações relacionadas com a nutrição parenteral.

Complicações da Nutrição Parenteral

Complicações do cateterismo venoso:
o Hematoma subclavicular

o Embolia gasosa

o Embolia pulmonar

o Pneumotórax

o Hidrotórax

o Hemotórax

o Embolia pelo cateter

o Posicionamento inadequado do cateter

 No sistema venoso extravascular
o Flebite e trombose

o Lesão do ducto torácico

o Fístula arteriovenosa

o Perfuração cardíaca

o Tromboflebites periféricas na NPP

o Trombose séptica

Complicações metabólicas: 
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Glicose
o Hiperglicemia, glicosúria, diurese osmótica

o Como hiperglicêmico heperosmolar não-cetótico

o Hipoglicemia reacional

o Hipoglicemia  insulínica  (quando  do  uso  de  insulina  no  frasco  da

solução)
o Hipercapnia

 Aminoácidos 
 Sobrecarga de aminoácidos
o Insuficiência hepática

o Distúrbios neuropsiquiátricos

 Lipídios
Carência de ácidos graxos essenciais
o  Água e eletrólitos

                    Distúrbios hidreletrolíticos diversos
Vitaminas

o Hipovitaminose A, D e K

o Hipervitaminose A e D

Oligoelementos
o  Deficiência de zinco e cobre      

  Complicações infecciosas:
o Contaminação das soluções e equipos

o Contaminação do cateter

            Exógena
            Endógena
o Foco endógeno

o  Translocação bacteriana

Outros:
o  Síndrome da realimentação

o Hipotrofia da mucosa gastrointestinal

o Doença óssea

o Colestase intra-hepática

o Esteatose hepática

o Lama biliar

o Colelitíase

o  Colecistite alitiásica

CONCLUSÃO
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A alimentação é a base da vida e dela depende a saúde do homem e
quando a pessoa deixa de se alimentar seja por perda de apetite, por problemas
de saúde, de ordem física ou emocional, faz com que o individuo necessite de
cuidados nutricionais, médicos e de enfermagem e outros multiprofissionais da
área da saúde.

É  oportuno  lembrar  que  a  nutrição  enteral  e/ou  parenteral  não  é  um
método substitutivo das outras medidas terapêuticas que dever ser utilizadas no
tratamento da doença básica de ordem física e/ou emocional e/ou complicações
associadas.

Diversas  são  as  enfermidades que  necessitam  de  acompanhamento
nutricional rigoroso para evolução e melhora do quadro do paciente, por isto o
atendimento de nutrição clinica é realizado pelo profissional  nutricionista e por
uma equipe multidisciplinar engajados com o objtivo de atender as necessidades
básicas do paciente e a melhora do quadro clínico do mesmo.
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Hino do Estado do Ceará

Poesia de Thomaz Lopes
Música de Alberto Nepomuceno
Terra do sol, do amor, terra da luz!
Soa o clarim que tua glória conta!
Terra, o teu nome a fama aos céus remonta
Em clarão que seduz!
Nome que brilha esplêndido luzeiro
Nos fulvos braços de ouro do cruzeiro!

Mudem-se em flor as pedras dos caminhos!
Chuvas de prata rolem das estrelas...
E despertando, deslumbrada, ao vê-las
Ressoa a voz dos ninhos...
Há de florar nas rosas e nos cravos
Rubros o sangue ardente dos escravos.
Seja teu verbo a voz do coração,
Verbo de paz e amor do Sul ao Norte!
Ruja teu peito em luta contra a morte,
Acordando a amplidão.
Peito que deu alívio a quem sofria
E foi o sol iluminando o dia!

Tua jangada afoita enfune o pano!
Vento feliz conduza a vela ousada!
Que importa que no seu barco seja um nada
Na vastidão do oceano,
Se à proa vão heróis e marinheiros
E vão no peito corações guerreiros?

Se, nós te amamos, em aventuras e mágoas!
Porque esse chão que embebe a água dos rios
Há de florar em meses, nos estios
E bosques, pelas águas!
Selvas e rios, serras e florestas
Brotem no solo em rumorosas festas!
Abra-se ao vento o teu pendão natal
Sobre as revoltas águas dos teus mares!
E desfraldado diga aos céus e aos mares
A vitória imortal!
Que foi de sangue, em guerras leais e francas,
E foi na paz da cor das hóstias brancas!

Hino Nacional

Ouviram do Ipiranga as margens plácidas
De um povo heróico o brado retumbante,
E o sol da liberdade, em raios fúlgidos,
Brilhou no céu da pátria nesse instante.

Se o penhor dessa igualdade
Conseguimos conquistar com braço forte,
Em teu seio, ó liberdade,
Desafia o nosso peito a própria morte!

Ó Pátria amada,
Idolatrada,
Salve! Salve!

Brasil, um sonho intenso, um raio vívido
De amor e de esperança à terra desce,
Se em teu formoso céu, risonho e límpido,
A imagem do Cruzeiro resplandece.

Gigante pela própria natureza,
És belo, és forte, impávido colosso,
E o teu futuro espelha essa grandeza.

Terra adorada,
Entre outras mil,
És tu, Brasil,
Ó Pátria amada!
Dos filhos deste solo és mãe gentil,
Pátria amada,Brasil!

Deitado eternamente em berço esplêndido,
Ao som do mar e à luz do céu profundo,
Fulguras, ó Brasil, florão da América,
Iluminado ao sol do Novo Mundo!

Do que a terra, mais garrida,
Teus risonhos, lindos campos têm mais flores;
"Nossos bosques têm mais vida",
"Nossa vida" no teu seio "mais amores."

Ó Pátria amada,
Idolatrada,
Salve! Salve!

Brasil, de amor eterno seja símbolo
O lábaro que ostentas estrelado,
E diga o verde-louro dessa flâmula
- "Paz no futuro e glória no passado."

Mas, se ergues da justiça a clava forte,
Verás que um filho teu não foge à luta,
Nem teme, quem te adora, a própria morte.

Terra adorada,
Entre outras mil,
És tu, Brasil,
Ó Pátria amada!
Dos filhos deste solo és mãe gentil,
Pátria amada, Brasil!




