PERGUNTAS
FREQUENTES

O QUE SÃO
DOENÇAS REUMÁTICAS
•

São as doenças mais frequentes da espécie
humana, afetando mais de metade da população
portuguesa.

Apesar de alguns doentes referirem melhoria das suas
queixas com a eliminação do glúten na dieta, a
evidência é inconclusiva.

•

Podem causar dor, rigidez articular, deformidades,
fadiga e originar uma grande incapacidade
funcional com diminuição da atividade física.

A dieta sem glúten está apenas recomendada em
casos de doença celíaca ou intolerância ao glúten.

•

São a principal causa de absentismo laboral e de
reforma antecipada por doença/invalidez

UMA DIETA SEM GLÚTEN TEM BENEFÍCIO NAS
DOENÇAS REUMÁTICAS?

A DIETA VEGETARIANA TEM ALGUM PAPEL NO
TRATAMENTO DAS DOENÇAS REUMÁTICAS?

QUAL A RELAÇÃO DA
ALIMENTAÇÃO COM AS
DOENÇAS REUMÁTICAS?

Certos doentes referem melhoria clínica após
introdução de dieta vegetariana, talvez relacionada
com os seus componentes antioxidantes. Mas a dieta
vegetariana pode originar défices nutricionais (como,
por exemplo, de vitamina B12, D, cálcio, zinco).
Por isso, uma dieta vegetariana com eliminação total
de produtos de origem animal, inclusive lacticínios não
está recomendada para controlo dos sintomas das
doenças reumáticas.
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A DIETA NAS
DOENÇAS
REUMÁTICAS
O que precisa saber
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•

Muitas doenças reumáticas não têm uma causa
conhecida, mas sabe-se que o padrão alimentar
pode ter influência no aparecimento e na
atividade da doença.

•

Os doentes tendem a ter uma má nutrição,
por ingestão insuficiente (falta de apetite,
incapacidade para cozinhar ou comer), má
absorção ou perda de massa magra.

•

Os doentes têm necessidades aumentadas de
proteína, minerais (ferro, zinco, cobre, selénio) e
vitaminas lipossolúveis (vitaminas A, D, E, K).

•

Alguns medicamentos utilizados para tratar
as doenças reumáticas podem causar défices
nutricionais (ex.: metotrexato, que causa défice
de ácido fólico).

•

Reduz a atividade da doença;

•

Melhora a capacidade física;

•

Reduz o risco de obesidade e de doenças
cardiovasculares;

•

Ajuda a prevenir a osteoporose.

QUE TIPO DE
ALIMENTAÇÃO DEVE TER
UM DOENTE REUMÁTICO?

•

Consuma vegetais e fruta em
abundância.

•

Evite alimentos processados ou fritos.

•

Dê preferência ao peixe em detrimento
da carne.

•

Opte pelas carnes brancas (perú,
frango), em vez das carnes vermelhas
(vaca, porco).

•

Reduza o consumo de gordura saturada
(gordura animal, derivados de lacticínios
como manteiga, queijo, natas).

Evite o excesso de sal e açúcar.

•

Selecione o azeite como gordura
preferencial, mas utilize-o de forma
responsável (2 a 3 colheres de sopa por
dia).

•

Evite o consumo de álcool (no máximo,
por dia, 1 copo de vinho para as
mulheres e 2 para os homens).

•

Beba 1,5 a 2 litros de água por dia, no
mínimo.

CEREAIS, DERIVADOS
E TUBÉRCULOS
4 a 11 Porções

•

LEGUMINOSAS
1 a 2 Porções

Opte por leite, manteiga e queijo magros
em vez de gordos.

CARNE, PESCADO E OVOS
1,5 a 4,5 Porções

•

LACTICÍNIOS
2 a 3 Porções

Prefira as gorduras insaturadas
(como os alimentos ricos em ómega-3:
salmão, sardinha, nozes, linhaça, chia).

HORTÍCOLAS
3 a 5 Porções

Ajuda a controlar os sintomas, nomeadamente a
dor;

DICAS PARA UMA
ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL

•

ÁGUA
8 Copos de Água

•

Os doentes devem ter uma dieta equilibrada e
variada.

FRUTAS
3 a 5 Porções

A evidência científica é limitada, mas alguns estudos
revelaram que uma alimentação saudável:

•

GORDURAS
E ÓLEOS
1 a 3 Porções

QUAIS OS BENEFÍCIOS
DE UMA ALIMENTAÇÃO
SAUDÁVEL NAS DOENÇAS
REUMÁTICAS?

Alimentos com
efeitos anti-inflamatórios
e antioxidantes

Dieta
Mediterrânica

Gorduras
Insaturadas

Vitaminas
e minerais

Fonte: Programa Nacional para a Promoção
da Alimentação Saudável, Direção-Geral
da Saúde

A adoção de uma dieta mediterrânica parece
trazer benefícios para o controlo da doença.

Se tiver alguma dúvida, fale
com o seu médico assistente!

•

RODA DOS
ALIMENTOS
MEDITERRÂNICA

Não há um plano dietético único e específico para os
doentes reumáticos!

