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RESUMO 

A intolerância aos carboidratos é a incapacidade de digerir certos carboidratos devido à falta de uma 
ou mais enzimas no trato intestinal. A fermentação bacteriana de carboidratos no cólon produz muitos gases 
resultando em flatulência excessiva, inchaço, distensão, dores abdominais e diarreia. Desse modo, o objetivo 
desse estudo é apresentar informações sobre a dieta FodMap como terapêutica eficaz no enfrentamento as 
intolerâncias aos carboidratos como lactose, frutose, sacarose e sorbitol por meio do teste de hidrogênio no 
ar expirado. O estudo maior, ao qual, esta revisão bibliográfica pertence está em andamento em uma Clínica 
Médica no Norte do Paraná e foi aprovado pelo Comitê de Ética em pesquisa com seres humanos do 
Unicesumar. 

 
PALAVRAS-CHAVE: Intolerâncias; trato gastrointestinal; dieta. 
 

1 INTRODUÇÃO 
 
Distúrbios gastrointestinais funcionais são muito comuns e apresentam-se como 

grandes desafios para os clínicos, particularmente porque as terapias farmacêuticas 
oferecem pouco mais do que paliação moderada na grande maioria dos pacientes. Os 
sintomas podem interferir de maneira marcante na qualidade de vida e estar em segundo 
lugar nas causas de afastamento do trabalho ou da escola (GIBSON; SHEPHERD, 2010). 

As reações alimentares adversas representam um problema relevante na prática 
clínica diária, mas são pouco reconhecidas e gerenciadas. São comuns em países 
industrializados, onde, dependendo dos métodos e definições de coleta de dados, afetam 
até 20% da população em geral (LOMER, 2015). A prevalência aumenta significativamente 
em pacientes com síndrome do intestino irritável (SII). Estudos já relataram que até 80% 
dos pacientes com SII acreditam que seus sintomas estão relacionados à dieta, dos quais 
três quartos possivelmente estão relacionados à intolerância aos carboidratos (HAMMER; 
HAMMER, 2012; GIBSON et al., 2015).  

Os sintomas principais de intolerância aos carboidratos são inchaço, dor abdominal, 
borborigmos e diarreia, e ocorrem, principalmente, devido à deficiência de enzimas ou 
transportadores ou à sobrecarga de um sistema de transporte localizado na borda em 
escova do epitélio que reveste o intestino delgado. Carboidratos não absorvidos no trato 
intestinal direcionam os fluidos para o lúmen através de uma força osmótica, causando 
diarreia osmótica. Além disso, os carboidratos não absorvidos são fermentados pela 
microbiota intestinal em gás (BERNI CANANI et al., 2016). 

O diagnóstico da intolerância baseia-se na entrevista com o paciente, dietas de 
exclusão e exames, como o teste de hidrogênio no ar expirado. Este teste baseia-se na 
capacidade das bactérias intestinais de metabolizar vários substratos de carboidratos, 
produzindo hidrogênio e metano e levando à liberação de níveis mensuráveis desses gases 
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no ar exalado pelos pulmões. Em particular, os testes de hidrogênio de lactose, frutose e 
sorbitol foram estudados em doentes com sintomas gastrointestinais (SATTA et al., 2009). 

A ocorrência de algum tipo de intolerância alimentar afeta de forma significativa a 
qualidade de vida. Desta forma, o diagnóstico eficiente pode influenciar na melhoria da 
qualidade de vida, tornando-se essencial, pois, permite que sejam adotadas dietas 
específicas, o que promove a melhoria dos sintomas e se faz essencial na discussão de 
cada caso. Com isso, enfatiza-se a necessidade em se abordar este tema, para que cada 
vez mais, os profissionais da saúde, discutam e estudem sobre os distúrbios 
gastrointestinais funcionais no sentido de promover maior qualidade de vida aos seus 
portadores. 

Estudos observacionais realizados nas últimas décadas destacaram que a má 
absorção pelo sistema digestivo de hidratos de carbono de cadeia curta como a lactose, 
frutose e sorbitol causam uma série de sintomas e doenças gastrointestinais (ZOPF et al., 
2009). Alimentos fermentáveis são carboidratos não digeridos pelo trato digestivo humano. 
Citamos, a lactose considerada a maior responsável pelo desenvolvimento de intolerância 
aos carboidratos. Entretanto, outros carboidratos podem provocar estes sintomas. Além da 
necessidade em se compreender como funciona o diagnóstico da intolerância, deve-se 
desenvolver meios para auxiliar na melhora da qualidade de vida do paciente.  

Os sintomas são inúmeros e o tratamento pode ser longo se não for seguido 
juntamente com restrições médicas (DROSSMAN, 2016). No entanto, o tratamento 
contribui para trazer alívio aos sintomas, que podem diminuir e às vezes até desaparecer 
completamente. Somente um cardápio fixo a seguir ao diagnóstico da intolerância não é 
suficiente, pois as queixas apresentadas diferem de uma pessoa para outra e, por isso, as 
alterações na dieta variam de acordo com o paciente e o carboidrato ao qual é intolerante.  

O conceito de qualidade de vida é muito amplo, e quando falamos de qualidade em 
saúde, inúmeros aspectos devem ser levados em consideração. De acordo com a OMS, a 
qualidade de vida pode ser definida como “a percepção do indivíduo de sua posição na 
vida, no contexto de sua cultura e sistema de valores nos quais ele está inserido e em 
relação aos seus objetivos, expectativas, padrões e preocupações” (WHO; 1980).  

A qualidade de vida dos pacientes com intolerância a carboidratos é bastante 
prejudicada devido a diversos sintomas fisiológicos e alterações psicológicas. Desse modo, 
mudanças de estilo de vida e na alimentação são necessárias. No entanto, tais mudanças 
precisam vir acompanhadas de tratamento médico após diagnóstico (AUSTIN et al., 2009). 
Desta forma, é possível auxiliar o paciente no tratamento e adoção de dietas específicas. 
Neste sentido, este artigo tem por objetivo apresentar informações sobre a dieta 
FodMap como terapêutica eficaz no enfrentamento as intolerâncias aos carboidratos.  

 
2 MATERIAIS E MÉTODOS  

Estudo de natureza aplicada, com abordagem qualitativa, do tipo pesquisa 
bibliográfica a partir de artigos nacionais e internacionais publicados em bases de dados 
pubmed, Elsevier, Scielo, principais sites de trabalhos e pesquisas acadêmicas, com a 
coleta de dados realizada nos períodos de 08/2017 a 02/2019.  Foram coletados e 
selecionadas artigos publicados nos anos de 2001 até o momento, sendo os artigos 
escolhidos por assunto e destacados conforme a qualidade e relevância com a temática 
proposta.  
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3 RESULTADOS E DISCUSSÕES 
  

A sigla FODMAP se refere à expressão em língua inglesa Fermentable Oligo, Di and 
Monosaccharides and Polyols, que quer dizer Oligo, Di e Monossacarídeos e Polióis 
Fermentáveis, e foi criada para descrever um grupo de carboidratos de cadeia curta e 
álcoois de açúcar. Assim, a alta osmolaridade e a formação de gases pela microbiota 
intestinal acabam por desencadear diversos sintomas. Ainda de acordo com Gibson e 
Shepherd (2010), as repercussões no trato gastrointestinal da ingesta de alimentos com de 
alto teor de FODMAP são tão fortes que desencadeiam imenso desconforto. O conceito 
FODMAP em paralelo com o aumento da incidência de doenças gastrointestinais, doença 
intestinal inflamatória ou doença celíaca ao longo das últimas duas décadas, os padrões de 
consumo de alimentos e o comportamento alimentar mudaram drasticamente em todo o 
mundo (GIBSON; SHEPHERD, 2010).  

Em geral, os pacientes apresentam algum receio ao serem apresentados a uma dieta 
com baixo teor de FODMAPs. Tal fato decorre da falta de informação a respeito dos 
benefícios que esta dieta pode trazer para pacientes que apresentam sintomas 
gastrointestinais relacionados ao consumo dos FODMAPs. Em mais de 70% dos pacientes 
com SII, a adoção desta dieta apresentou melhoras (MANSUETO et al., 2015). Desta forma, 
é importante que o paciente siga corretamente as instruções médicas da dieta durante o 
período de tratamento, a partir disto, é necessário reavaliar os alimentos restringidos para 
verificar se ainda existem opções que continuam afetando o paciente. É importante 
ressaltar que essas restrições acompanharão o paciente ao longo de sua vida, porque uma 
vez reintroduzidos, o paciente voltará a apresentar os mesmos sintomas.  

Todavia, pode-se afirmar que que também é fortemente recomendado o controle do 
excesso de bebidas alcoólicas, já que o álcool acentua os sintomas de SII (MANSUETO et 
al., 2015). Em relação as bebidas consumidas no cotidiano do paciente como refrigerante, 
café e chá, é necessário informar ao paciente que o café preto, por exemplo, não contém 
FODMAPs, porém, a cafeína pode estimular os movimentos intestinais e isso pode ser um 
problema para algumas pessoas. Já o chá verde, o chá preto e o chá de hortelã contêm 
baixo teor de FODMAPs, mas é recomendado que o paciente evite o chá de camomila, por 
exemplo. Já os refrigerantes devem ser evitados de forma geral (HALMOS et al., 2014).  

Em casos onde o paciente já apresenta restrições alimentares, como diabéticos, é 
possível adaptar a dieta FODMAP para essa necessidade especial, entretanto, com auxílio 
de nutrólogos especializados pois trata-se de uma dieta bastante rigorosa em relação ao 
consumo de amidos (TUCK; BARRET, 2017).  

Por estas razões, a qualidade, a eficácia e a eficiência dos cuidados de saúde são 
frequentemente avaliadas pelo seu impacto na "qualidade de vida" de uma pessoa (CARR 
et al., 2001).  Mensurar a qualidade de vida constitui um desafio em particular, uma vez que 
este é um termo qualitativo. Diversos instrumentos têm sido elaborados ao longo dos 
últimos anos, na busca de traduzir em números esse conceito (GARRATT et al., 2002).  

A qualidade de vida de sujeitos com intolerância a carboidratos é bastante 
prejudicada devido a diversos sintomas e alterações psicológicas. Desse modo, mudanças 
de estilo de vida e na alimentação são necessárias. No entanto, tais mudanças precisam 
vir acompanhadas de tratamento médico após diagnóstico (AUSTIN et al., 2009). 

Somente um cardápio fixo a seguir ao diagnóstico da intolerância não é suficiente, 
pois as queixas apresentadas diferem de uma pessoa para outra e, por isso, as alterações 
na dieta variam de acordo com o paciente e o carboidrato ao qual é intolerante. Além disso, 
evitar certos alimentos sem acompanhamento médico especializado pode não fornecer 
níveis suficientes de nutrientes e calorias que o indivíduo precisa, o que poderá levar à 
desnutrição (TÉO, 2002). Assim, ajudar as pessoas a se adaptar a mudanças irreversíveis 
em sua saúde pode ser benéfico. A promoção da saúde é o processo de auxiliar as pessoas 
a assumirem o controle e melhorar sua própria saúde.  
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4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
A maneira como pensamos sobre saúde e cuidados de saúde está mudando. Os 

dois fatores que impulsionam essa mudança são o reconhecimento da importância das 
consequências sociais da doença e o reconhecimento de que as intervenções médicas 
visam aumentar o tempo e a qualidade da sobrevivência.  

Alterar as expectativas das pessoas em relação à saúde é o foco principal da 
promoção da saúde. As experiências de algumas pessoas causam poucas expectativas de 
saúde; eles então toleram níveis significativos de doença e deficiência. Aumentar as 
expectativas de saúde é, portanto, uma parte essencial da "consciência crítica" de melhorar 
a saúde da comunidade. No impulso para melhorar a saúde, a promoção da saúde pode 
aumentar as expectativas de pessoas com pouca saúde e, aparentemente, reduzir sua 
qualidade de vida.  

O impacto das intolerâncias aos carboidratos na qualidade de vida do indivíduo pode 
ser uma complicação significativa que provavelmente o fará se privar de vida social. Para 
algumas pessoas, os sintomas prejudicam diretamente o desempenho no trabalho e nos 
círculos sociais.  
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