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Introdução
Existem em Portugal cerca de 15 mil casos diagnosticados de Doença Inflamatória Intestinal (DII) e
a incidência está a aumentar. São patologias que
se caracterizam por uma inflamação crónica de
causa desconhecida, no tubo digestivo, sobretudo
o intestino delgado, no caso da Doença de Crohn,
e o cólon e recto, na Colite Ulcerosa. Os principais
sintomas da Doença de Crohn são a dor abdominal

de saúde continuam a crer que a dieta tem alguma
influência na origem das patologias e, mais ainda,
na evolução das mesmas. A verdade é que não existe
evidência científica de que a alimentação seja uma
causa ou contribua decisivamente para a melhoria da
sintomatologia. Sendo assim, não há razão para os
doentes fazerem dietas restritivas. O mais importante
é que tenham uma alimentação equilibrada, comendo

(geralmente após as refeições e à volta do umbigo
ou do lado direito do abdómen), diarreia, perda
de apetite e, consequente, emagrecimento.
Relativamente à Colite Ulcerosa, os sinais de alerta
são, essencialmente, hemorragia rectal, diarreia com
muco (por vezes pús e sangue), forte vontade de
evacuar e dor abdominal.

de tudo um pouco. Foi tendo esse princípio e essa
preocupação em mente que nasceu este projecto. Da
génese à concretização foi um pequeno passo. Afinal,
a preocupação de todos nós – Grupos de Estudos,
Associações de Doentes e Indústria Farmacêutica
– é que todos aqueles que (con)vivem diariamente
com a Doença de Crohn e a Colite Ulcerosa possam
ter um “Futuro Melhor” e “Ser Feliz com DII!”.
Esperamos que estas receitas propiciem momentos
de descontracção e que contribuam para aumentar a
felicidade dos leitores.

Um dos grandes “mitos urbanos” relativamente às
DII é que estão relacionadas com a alimentação. De
facto, muitos doentes, familiares e, até, profissionais
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Prof.ª Dr.ª Marília Cravo
Assistente Hospitalar de Gastrenterologia,
Serviço de Gastrenterologia do CHLN

Licenciada em Medicina pela
Faculdade de Medicina da
Universidade de Lisboa, com a
nota final de 18 valores, concluiu
em 1993, a Especialidade em
Gastrenterologia, com a nota final
de 20 valores.
Em 1997, doutorou-se em Medicina,
na Universidade Nova de Lisboa,
com Distinção e Louvor.
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A carreira assistencial tem início em Julho de 1994,
quando integrou os quadros do Instituto Português
de Oncologia Francisco Gentil de Lisboa, como
Assistente Hospitalar de Gastrenterologia. Permanece
nesta instituição até 2010, tendo sido também
Coordenadora do Grupo Multidisciplinar de Nutrição
Clínica e, entre outros, Responsável pela Consulta de
Doença Inflamatória Intestinal do I.P.O.F.G Lisboa.
Entre 2001 a 2005 exerce actividade como Professora
Auxiliar na Faculdade de Medicina da Universidade de
Lisboa, fazendo parte do Conselho de Mestrado do 1º
Mestrado de Nutrição Clínica. Ao longo dos anos, tem
sido orientadora e co-orientadora de várias teses de
Mestrado e Doutoramento.

Em Setembro de 1989, iniciou a carreira de
investigação quando ingressou no Human Nutrition
Research Center on Aging at Tufts University, em
Boston, nos Estados Unidos. Permaneceu aqui até
1991, como Bolseira da Invotan para o programa de
Doutoramento, tendo oportunidade de aprofundar
conhecimentos em nutrição clínica e adquirir
experiência em trabalho de laboratório. Foi neste
Centro que teve contacto, pela primeira vez,
com novas técnicas de Bioquímica e de Biologia
Molecular, algumas das quais veio a introduzir em
Portugal. Desde 1991 tem desenvolvido trabalho de
investigação nas várias áreas da Gastrenterologia,
nomeadamente aspectos da Doença Inflamatória
Intestinal. Nesta área investigou, ao abrigo de uma

bolsa da Sociedade Portuguesa de Gastrenterologia,
a «Interacção dos ácidos gordos e polimorfismos
genéticos na Doença de Crohn» (2006-2008).
Actualmente, desenvolve um projecto financiado
pelo GEDII sobre «Farmacogenética da Doença
Inflamatória Intestinal: Doença de Crohn e Colite
Ulcerosa» (2009-2012).
O trabalho de investigação da Prof.ª Dr.ª Marília Cravo,
em conjunto com outros especialistas da área, está
publicado em revistas nacionais e internacionais, como
a Revista de Gastrenterologia e o Jornal Português
de Gastrenterologia; o American Journal of Clinical
Nutrition; o European Journal of Cancer Prevention ou
o American Journal of Gastroenterology.
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[ Nutrição na
Doença Inflamatória
Intestinal (DII) ]
Qual a causa da doença inflamatória
intestinal (DII)?
Existem duas grandes doenças inflamatórias intestinais:
a doença de Crohn (DC) e a colite ulcerosa (CU). A causa
exacta destas doenças não é conhecida, mas pensa-se
que os doentes com DII têm uma susceptibilidade
genética particular que os faz responder de maneira
exagerada a estímulos do ambiente, que na maioria
das pessoas, não desencadeiam nenhuma reacção.
Comparemos com a asma, uma doença mais conhecida
de todos: na maioria das pessoas o pólen das flores
ou os pêlos dos gatos ou dos cães, não desencadeia
nenhuma queixa respiratória. No entanto, nos doentes
asmáticos, estes mesmos «alergenos» provocam uma
broncoconstricção que se vai manifestar por falta de
ar e tosse, as manifestações clínicas características
dos asmáticos. Nos doentes com DII também existe
uma reacção «alérgica» anormal a agentes que estão
no interior do intestino, como, por exemplo, agentes
da flora bacteriana saprófita. Na maioria das pessoas,
esta flora bacteriana é inócua e até tem uma acção
benéfica. Nos doentes com DII, é como se houvesse
uma falta de tolerância a estas bactérias e a mucosa
do intestino responde com uma reacção inflamatória
inapropriada, como se tratasse de bactérias ou vírus
patogénicos. O resultado final é uma inflamação da
mucosa intestinal com formação de úlceras e que
clinicamente resulta em diarreia, vómitos, cólicas
abdominais e por vezes sangue nas fezes, como se se
tratasse de uma gastroenterite infecciosa.
Daí que a maioria dos tratamentos tenha como
objectivo suprimir esta resposta inflamatória anormal
com recurso, por exemplo, aos corticóides. Um outro
tipo de tratamento recentemente proposto são os

próbióticos, bactérias vivas, que têm por objectivo
restaurar esta tolerância da mucosa do intestino às
bactérias não patogénicas. O seu efeito benéfico
tem sido mais demonstrado nos doentes com CU. Os
corticóides são muito eficazes, muitas vezes utilizados
nos doentes com DII, mas têm efeitos secundários
graves, o que contra indica a sua utilização por períodos
prolongados e frequentes. Nos últimos anos têm
surgido novos fármacos como os imunossupressores
e os biológicos que têm uma acção anti-inflamatória
potente e sem os efeitos secundários característicos
dos corticóides.

A alimentação pode causar a doença
ou desencadear os sintomas ?
Nunca se demonstrou que qualquer tipo de alimento
ou de dieta pudesse causar a DII ou desencadear os
sintomas. Na verdade, o grande papel da dieta consiste
na minimização de alguns sintomas e na correcção de
carências nutricionais, melhorando assim o estado
geral do doente.
No entanto, como são doenças do tubo digestivo, a
tendência natural das pessoas é de responsabilizarem
os alimentos ingeridos pelas queixas intestinais
apresentadas pela maioria dos doentes. Daí que a
tendência dos doentes, dos seus familiares e dos
profissionais de saúde que tratam destes doentes, seja
a recomendação das dietas chamadas «restritivas»
- só cozidos e grelhados, com muito pouco tempero,
acompanhados com arroz branco, sem legumes
e com exclusão de numerosos outros alimentos
nomeadamente o leite e derivados e os alimentos
ricos em fibra, como os cereais, vegetais, frutas.
Com a excepção de algumas situações particulares e
muito específicas, não existem quaisquer argumentos
científicos para recomendarmos uma dieta deste tipo,
indiscriminadamente, a todos os doentes com DII. Uma
dessas excepções são as chamadas formas estenosantes,
isto é, situações em que existem estenoses ou apertos
do intestino, muito mais frequentes em doentes com

DC. Nestes casos, uma dieta rica em fibras pode agravar
a sintomatologia, pois como as fibras, sobretudo, as
não absorvíveis (ver adiante), aumentam o volume
das fezes, podem causar cólicas e obstipação, com
agravamento da sintomatologia. Fora deste contexto,
sabemos que a ingestão de fibras até pode ser benéfica
nos doentes com DII, pois a sua fermentação pela flora
bacteriana do intestino leva à produção dos chamados
ácidos gordos de cadeia curta. Destes o mais abundante
é o butirato que, sabe-se hoje, é um nutriente para as
células da mucosa intestinal. Há mesmo estudos que
mostram um efeito terapêutico importante de enemas
de butirato em doentes com colite ulcerosa. Ora mais
prático do que estarmos a realizar enemas de butirato,
é aumentar a ingestão em fibras não absorvíveis o que,
de forma natural e fisiológica, vai resultar num aumento
de concentração de butirato a nível do cólon, o que se
demonstrou ser benéfico nos doentes com CU.
Outro alimento frequentemente excluído da dieta dos
doentes com DII é o leite e os seus derivados. A razão
para isso prende-se com o facto de poder existir déficit
de lactase nos doentes com DII. A lactase é uma enzima
intestinal necessária para digerir o leite. Se não houver
lactase na mucosa intestinal, a lactose não é digerida
e vai causar flatulência, distensão abdominal, cólicas e
por vezes diarreia. Assim, se sistematicamente existirem
estas queixas após a ingestão de leite, o médico deverá
pedir um teste que confirme, ou não, esta deficiência
- por exemplo, o teste respiratório com hidrogénio. Só
se o teste for positivo é que deve haver uma restrição
de lactose. Porém, é ainda importante realçar que,
mesmo no caso de haver uma confirmação de déficit
de lactase, o doente não tem contra-indicação para
ingerir iogurtes pois estes têm lactose mas também
têm a lactase bacteriana pelo que, em princípio, não
vão causar os sintomas atrás referidos.
Por outro lado, as dietas «restritivas» podem
originar desequilíbrios graves, sobretudo ao nível
dos micronutrientes – sais minerais e vitaminas. Por
exemplo, a exclusão do leite e de alguns legumes,
extremamente frequente nos doentes com DII, vai
resultar numa baixa ingestão de cálcio a qual, por
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sua vez, pode promover o aparecimento de outras
complicações da DII, como a osteoporose. Esta é cada
vez mais reconhecida como uma complicação frequente
nos doentes com DII, sobretudo com DC. As causas
podem ser múltiplas, nomeadamente uma doença
cuja actividade inflamatória está mal controlada, mas
a uma ingestão baixa de cálcio aumenta ainda mais a
probabilidade desta complicação ocorrer.

Os doentes com DII, nomeadamente com doença
de Crohn (DC) continuam a ser um grupo
de risco elevado para malnutrição ?
Os estudos que demonstravam prevalências elevadas
de desnutrição em doentes com DC foram, na sua
maioria, realizados durante as décadas de 70/80,
antes da utilização dos fármacos mais modernos
como sejam os imunossupressores (Azatioprina) ou
os agentes biológicos – Infliximab e Adalimumab. Nos
dias de hoje, os doentes com doença cronicamente
activa, com reactivações frequentes e prolongadas,
com necessidade frequente de corticóides, e que não
respondem a estes fármacos mais modernos, são
raros. Como tal, a desnutrição associada à DC já não é
muito frequente. Podem existir deficits mas são mais
subtis (vitaminas, cálcio) e estão mais frequentemente
relacionados com restrições dietéticas inadequadas,
muitas vezes dadas por profissionais de saúde mal
informados. Pelo contrário, como no Mundo Ocidental
o principal problema nutricional é a obesidade,
estudos recentes mostram que os DC começam
também a ter os mesmos problemas de excesso de
peso e mesmo de obesidade observados na população
em geral. Convém salientar que, tal como noutro tipo
de doenças, este excesso de gordura visceral também
pode ser prejudicial e há estudos recentes que sugerem
mesmo que doentes com DC obesos, sobretudo a
chamada obesidade abdominal com aumento da
gordura visceral, podem ter uma doença mais grave e
agressiva, com maior necessidade de cirurgia. Assim,
tal como na população em geral, devemos evitar os
desequilíbrios tanto num como no outro sentido.

Nutrição na Doença Inflamatória Intestinal (DII)
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Então quais devem ser as recomendações dietéticas
dos doentes com DII?

“Existem duas grandes
Os doentes com DII devem ter uma dieta diversificada,
equilibrada, sem nenhuma restrição específica, e
fornecendo cerca de volta 30 Kcal/Kg/peso. Se houver
suspeita de intolerância à lactose (a prevalência é, de
facto, superior à observada na população em geral)
esta deverá ser confirmada por um teste respiratório
e, caso se confirme, deverá ser recomendada uma
dieta sem lactose ou ser fornecido, por via oral, uma
formulação contendo lactase (p.e. Lisolac). Em relação
aos suplementos vitamínicos está recomendada uma
suplementação com cálcio (1200 mg/dia) e Vitamina D
(200-400 UI/dia) no sentido de prevenir a osteoporose,
complicação reconhecida com frequência acrescida.
Nos doentes com doença localizada na zona do ileon
terminal (ou naqueles que tenham sido operados
e retirado o ileon terminal) deve ser administrada
vitamina B12 por injecção intra-muscular de 6/6
meses, já que é nesta área do intestino que se faz a
absorção da vitamina. Estas são as recomendações
gerais, que poderão ser particularizadas para cada
doente, no caso do doente estar desnutrido ou
com excesso de peso, com carências vitamínicas ou
minerais específicas (por exemplo déficit de ferro ou
de ácido fólico) ou de ter uma doença em actividade
ou com complicações (por exemplo as estenoses atrás
mencionadas) que necessitem de facto de algumas
recomendações dietéticas específicas.
O que queríamos deixar claro é que não está
demonstrado que as chamadas dietas restritivas tenham
algum benefício em termos de controlar a actividade da
doença e podem até originar carências prejudiciais.
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doenças inflamatórias
intestinais: a doença de Crohn
e a colite ulcerosa. A causa
exacta destas doenças não é
conhecida, mas pensa-se
que os doentes com DII
têm uma susceptibilidade
genética particular que as
faz responder de maneira
exagerada a estímulos do
ambiente que na maioria das
pessoas não desencadeiam
nenhuma reacção”.

Licenciada em Dietética pela Escola
Superior de Tecnologia da Saúde
de Lisboa, ingressou em 2003 no
Mestrado em Nutrição Clínica na
Faculdade de Medicina de Lisboa.

[ Perfil ]
Dr.ª Catarina Guerreiro
Dietista e Mestre
em Nutrição Clínica

Terminou em 2005, com a
classificação final de Muito Bom por
Unanimidade, para a dissertação
sobre o tema “Cancro do Cólon e
Recto: Interacção da dieta e factores
genéticos”. Actualmente, frequenta
o doutoramento em Nutrição Clínica,
também na Faculdade de Medicina de
Lisboa, com o tema “Nutrição e genes
em doenças intestinais”.
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Dietista, docente e investigadora, começou a
leccionar em 2003, na Escola Superior de Tecnologia
da Saúde e, mais tarde, na Faculdade de Medicina
de Lisboa. Na primeira, faz parte do corpo docente
da Licenciatura em Dietética e Nutrição e lecciona a
disciplina Dietética Clínica - “Dietoterapia aplicada
às doenças gastrointestinais”. Na segunda, tem a
seu cargo a docência da temática “Dietoterapia na
Doença Inflamatória Intestinal” da Licenciatura
em Dietética e Nutrição: Nutrição e Patologia.
Nos últimos anos lecciona a disciplina de opção de
“Nutrição”, nos módulos de avaliação nutricional,
e de resolução de casos clínicos. É, desde 2008,
docente do Mestrado de Nutrição da Faculdade de
Medicina de Lisboa nas temáticas “Dietoterapia na

Doença Inflamatória Intestinal”, “Fibra e aplicações
clínicas”, “Malnutrição”.
Desde 2005 participou em diversos grupos de
investigação. Até 2007 integrou o projecto “Interacção
entre factores alimentares e polimorfismos genéticos
no aparecimento do cancro do cólon e recto: o papel
dos genes da via metabólica do ácido fólico e do gene
APC”, com o apoio da Fundação Calouste Gulbenkian;
entre 2006 e 2007 desenvolveu em conjunto com o
IPO de Lisboa o projecto “Interacção de ácidos gordos
e polimorfismos genéticos na Doença de Crohn”.
Actualmente, e até 2011 está envolvida no programa
“E-learning for the health Agents Program in Europe”
financiado pela Comissão Europeia.

No âmbito desta actividade investigacional, é co-autora
de trabalhos publicados em revistas científicas de
referência nacional e internacional, nomeadamente:
revista da Associação Portuguesa de Nutrição Entérica
e Parentérica; no American Journal Gastroenterology;
American Journal of Clinical Nutrition ou Molecular
Medicine Reports.
Tem participação habitual, com apresentação de
trabalhos, em encontros nacionais e internacionais
de carácter científico, com destaque para o Congresso
Nacional de Gastroenterologia e Endoscopia Digestiva
e o Congresso da Sociedade Europeia de Nutrição
Clínica e Metabolismo.
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[ A importância de
uma alimentação
adequada ]
A alimentação mediterrânica é considerada por
muitos como o padrão alimentar mais saudável para a
manutenção de um bom estado de saúde. A base desta
alimentação é composta por cereais, batata, frutos e
vegetais. O azeite é a gordura de eleição. O consumo
(diário) de peixe deve alternar preferencialmente com
carnes “brancas”, como frango ou peru. Por outro
lado, a carne “vermelha”, que apresenta maior teor
de gordura, deve apenas ser consumida mensalmente.
O consumo diário de água é obrigatório; o vinho,
preferencialmente tinto e de qualidade, deve apenas
ser consumido com moderação: um máximo diário de
dois copos de vinho (15 cl cada) para o homem e um
para a mulher.

minimização de alguns sintomas e na correcção de
carências nutricionais, melhorando assim o estado
geral do doente.

agudização. Só desta forma se poderá perceber quais
os verdadeiros alimentos que causam mau estar e
aqueles que podem ser ingeridos.

Num estudo recente com doentes de Crohn, realizado
em Portugal, verificou-se que os doentes não estavam
extremamente magros, o que é positivo; no entanto
a maioria deles apresentava carências nutricionais de
algumas vitaminas e minerais. O mais relevante é que
as carências nutricionais dos doentes estavam muito
ligadas à exclusão de alimentos. Por exemplo, doentes
que referiram ter deixado de consumir leite após o
diagnóstico apresentavam maiores carências em cálcio
e aqueles que baixaram o consumo de frutas e vegetais
apresentaram carências de vitaminas, como a vitamina
C ou a vitamina E. Este estudo demonstra, claramente,
que as carências nutricionais surgem como consequência
de certas exclusões alimentares não fundamentadas.

De entre os alimentos mais frequentemente excluídos
estão os ricos em fibra, em particular cereais integrais.
Estes alimentos são por vezes excluídos devido ao mau
estar abdominal que podem provocar (consequência
da acção das bactérias do intestino sobre a fibra). No
entanto, a acção das bactérias sobre a fibra tem benefícios
para a parede do intestino inflamado. Dessa acção surge
uma substância, o butirato, nutriente indispensável na
reparação das células do intestino grosso.

Os alimentos mais frequentemente apontados como
“proibidos” são ricos em lactose, como o leite; ou ricos
em fibra, como os cereais, vegetais, frutas.

A questão que se coloca é: Poderá este padrão
alimentar, baseado na dieta mediterrânea, ser
praticado por um doente com Doença Inflamatória
Intestinal (DII)? Claro que sim! Vamos ver como.

Embora nalguns casos estes alimentos possam causar
alguns sintomas a nível digestivo, em particular após
períodos em que haviam sido excluídos da alimentação,
a verdade é que não existe qualquer demonstração
científica de benefício terapêutico resultante da sua

É sabido que a DII pode afectar o estado nutricional
dos doentes dependendo da actividade, localização
e gravidade da própria doença. Está, contudo,
cientificamente comprovado que nenhum alimento/
nutriente é causador de DII. Apesar disso, são muitos

eliminação da dieta.

os doentes que praticam, por iniciativa própria ou
por indicação médica, dietas muito restritivas (em
regra decorrentes de informações sem qualquer
fundamento científico) que agravam ainda mais as
carências nutricionais.
O mito dos alimentos bons e alimentos maus
Como já referido, a evidência científica mostra que
a alimentação que praticamos não é causa de DII.
Na verdade, o grande papel da dieta consiste na

A importância de uma alimentação adequada
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Claro que, se sistematicamente o doente refere uma
intolerância a um alimento específico, é correcto
que esse alimento seja retirado da dieta durante um
determinado período de tempo, a fim de testar a
validade da associação entre o sintoma e o alimento.
É mesmo desejável que o doente realize a sua própria
“check-list” de intolerâncias alimentares, para que
sejam testadas. Afastados os alimentos, e após
desaparecimento mantido do sintoma em causa, cada
alimento supostamente “mau” deve ser reintroduzido
(um de cada vez, com intervalos assintomáticos de 3
dias), a fim de identificar as verdadeiras intolerâncias;
este período de teste apenas deve ser feito em
fases de estabilização da doença, nunca em fases de

O leite é outro alimento frequentemente referido como
causador de diarreia e mau-estar, resultante do açúcar
naturalmente presente no leite, a lactose. Alguns
estudos mostram que os doentes com DC têm maior
tendência para intolerância à lactose. Apresentam
maior dificuldade na sua digestão/absorção e isso
pode causar diarreia ou distensão abdominal. Nestes
casos, poderá tentar-se produtos lácteos com menos
teor de lactose.
Outro tipo de alimentos por vezes mal tolerados,
especialmente em fases sintomáticas da doença, são
os ricos em gordura. É o caso de fritos e chocolates.
A gordura é um potente “lubrificante” do nosso
intestino, influenciando muitas vezes a velocidade
do trânsito intestinal. Também a cafeína presente no
café estimula a contracção musculatura da parede
intestinal, podendo causar situações de mau estar,
habitualmente diarreia.
Contudo, apesar de serem conhecidas estas possíveis
associações de sintomas a alguns alimentos, deve-se
SEMPRE verificar se o doente com DII sente, realmente,
e de forma SISTEMÁTICA algum dos sintomas após
ingestão destes alimentos.
É essencial evitar restrições alimentares injustificadas!
Em fases activas da doença a situação é diferente.
O intestino encontra-se inflamado e fragilizado,
pelo que pode ser benéfico a exclusão temporária
de alimentos susceptíveis de causar qualquer dos
sintomas antes referidos.

“Como já referido, a
evidência científica mostra
que a alimentação que
praticamos não é causa de
DII. Na verdade o grande
papel da dieta consiste
na minimização de alguns
sintomas e na correcção
de carências nutricionais,
melhorando assim o estado
geral do doente.”

As perguntas que parecem nunca ter resposta
Diagnosticaram-me que, para além da DII, também
sou intolerante à lactose. Não posso beber leite?
A verdade é que o leite que habitualmente consumimos
possui um elevado teor de lactose, pelo que irá
com certeza sentir-se desconfortável após o seu
consumo. Existem contudo, alternativas. Nas grandes
superfícies encontramos já à venda leites de fácil
digestão, parcialmente isentos de lactose, isto é com
doses mínimas deste açúcar natural (<0.9g/100ml).
Caso tolere estes leites, são uma óptima opção, pois o
sabor é idêntico ao leite com lactose, o teor de cálcio
é muito semelhante e o preço não é muito diferente.
Caso necessite de um leite totalmente isento de
lactose pode encontrá-lo na farmácia e, nesse caso,
não existe razão para não o tolerar; os níveis de cálcio
estão garantidos. Contudo, o aspecto visual é diferente
– agora falamos de um leite em pó – e o sabor e o preço
são também distintos.

A importância de uma alimentação adequada
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Existem ainda outras alternativas. As bebidas de
soja, de arroz, de aveia, mais uma vez não possuem
lactose, no entanto o sabor é muito diferente e o teor
em cálcio, caso a bebida não seja enriquecida neste
nutriente, é muito reduzido.
É preciso não esquecer que por não ingerir leite,
não significa que as recomendações diárias de cálcio
não sejam atingidas. Em alguns legumes, como é o
caso das couves de Bruxelas, brócolos ou couve-flor,
embora presente em quantidades inferiores, o cálcio
apresenta uma a biodisponibilidade muito superior à
do leite.
Devo preferir legumes cozidos ou crus?
Como preferir. Importante é que os consuma! Lembre-se
que se os excluir fica com défice de vitaminas e
minerais importantes. Em fase de doença activa opte
por cozidos; durante confecção, a fibra que possuem
torna-se menos agressiva para a parede intestinal. De

forma a minimizar a perda de vitaminas associados
a este método de confecção (por ex: o teor de ácido
fólico ou vitamina C de um alimento após cozedura
pode reduzir-se a 10 % do valor inicial), opte por cozer
os legumes em menos água, desta forma a perda é
menor, e claro, sempre que possível utilize a água de
confecção. A opção de cozedura a vapor é também
muito útil, uma vez que com este método não se
verificam estas perdas nutricionais.

intestinal, o que não é desejável em doentes com
frequentes episódios de diarreia. As fibras insolúveis,
por não serem degradadas, aumentam muito o bolo
fecal e, com isso, estimulam os movimentos da parede
do intestino, provocando uma aceleração do trânsito
intestinal. Tal como referido no capítulo anterior, este
tipo de fibras não devem ser consumidas em grandes
quantidades pelos doentes que tenham estenoses
intestinais. Por outro lado, a fibra solúvel, é susceptível
à acção das bactérias do intestino; desta acção surge o
butirato, o tal composto essencial para a recuperação
e desenvolvimento das células da parede intestinal.
As fibras solúveis, como o nome indica, são solúveis
em água e, por isso, em contacto com ela, tornam as
fezes mais consistentes e sólidas. Tornam-se, assim
aconselháveis em situações de diarreia. É importante,
no entanto, perceber que nenhum alimento possui
apenas um tipo de fibra – solúvel ou insolúvel na
sua composição; em geral cada alimento possui uma
mistura destes dois tipos de fibra. Frutos como a maçã,
a pêra, o kiwi, a laranja, as ameixas ou legumes como
cenoura ou brócolos, embora contendo também na
sua composição fibra insolúvel, são excelentes fontes
de fibra solúvel. Se retirar a casca da maçã, da pêra, ou
da ameixa, ou se consumir apenas o sumo da laranja
coado, o teor de fibra insolúvel ingerido diminui
significativamente.
Com esta informação podemos concluir que
a indicação para o consumo de fibra depende
obrigatoriamente do tipo de fibra de que falamos e
das características do doente, nomeadamente as
características da sua doença.

Fibra, devo ou não ingerir?
Exercício físico, posso fazer?
A resposta é sim. No entanto, é necessário perceber
que existem vários tipos de fibra e diferentes tipos de
doença. Isto quer dizer que determinado tipo de fibra
pode ser prejudicial para alguns doentes, enquanto
para outros os benefícios são evidentes.
A fibra insolúvel (presente em elevada quantidade nos
cereais integrais, pão integral, leguminosas: feijão,
grão, ervilhas, favas) pode acelerar bastante o trânsito

Pode e deve! O aumento da massa muscular e a
redução da massa gorda só traz benefícios para a
promoção de um organismo saudável. Existe uma
evidência cada vez maior que a gordura, sobretudo a
abdominal, promove por si só inflamação crónica. Este
efeito é verificado em várias doenças, como as doenças
cardiovasculares, alguns tipos de cancro e também na
Doença de Crohn.

A importância de uma alimentação adequada
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O capítulo que se segue contem
receitas que pode e deve
experimentar. A maioria está
recheada de alimentos diferentes dos
que habitualmente consome, mas
cujo valor vai além do seu aspecto
nutritivo uma vez que apresentam,
também, efeitos fisiológicos,
benéficos para o seu organismo.
Foram incluídos alimentos como a
alcachofra, cogumelos ou a chicória,
todos alimentos que promovem
uma melhor flora intestinal.
Há, igualmente, inclusão de
alimentos com características antiinflamatórias, como o salmão, as
sementes de linhaça ou o açafrão
e, mesmo, alimentos muito ricos

[ Receitas ]
Sopas e Entradas
Sopa de grão e espinafres

em antioxidantes, como é o

Sopa de cenoura e coentros com

caso dos frutos vermelhos ou da

sementes de sésamo

canela. São receitas diferentes,

Salada de folhas verdes com peras

concebidas com ingredientes por
vezes pouco comuns, mas que
conferem às refeições novos sabores

Espetada de frango marinado em
curcuma e açafrão

Pratos Principais
Chilli vegetariano

e texturas, tornando a sua dieta mais

Salmão com crosta de cereais integrais

diversificada, saudável e completa.

Lombo de vitela com molho de cogumelos

Experimente-as sem receio. Todas
elas podem e devem fazer parte da
dieta de um doente com DII.

Caneloni de frango

Sobremesas
Bolo de chocolate com furtos vermelhos
Bolo de peras e polenta com nozes

by Chef Chakall
Receitas By Chakall
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[ Sopa de Grão e Espinafres ]
Ingredientes para 4 pessoas
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

200 ml de azeite
2 dentes de alho
1 cebola picada
400 gr de grão de bico cozido
160 gr de iogurte natural
2 chávenas de espinafres
q.b. cominhos
q.b. sal
q.b. pimenta
1 tomate picado

11

salsa para decorar

Quando o azeite estiver bem quente juntar o alho e a
cebola. Deixa-se refogar durante algum tempo, sem
parar de mexer e adiciona-se o grão. Acrescenta-se
seguidamente o iogurte e os espinafres. Deixa-se levantar
fervura e tempera-se com cominhos, sal e pimenta.
Decora-se com salsa e tomate picado.

NOTA: As leguminosas, como o grão, são habitualmente
excluídas da alimentação dos doentes com DII. Para além de
serem ricas em proteína vegetal, têm fibra que pode ser benéfica
para a sua flora intestinal. Introduza pontualmente este tipo de
alimentos na sua dieta.

Receitas by Chakall
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[ Sopa de Cenoura e Coentros

com Sementes de Sésamo ]

Ingredientes para 4 pessoas
1
2
3
4
5
6
7
8

25 g manteiga
450 g cenouras
1 cebola picada
350 ml caldo de legumes
1 colher de chá de coentros picados
1 colher de chá salsa picada
300 ml natas
1 colher de sementes de sésamo

9

sal e pimenta

Derrete-se a manteiga numa panela, acrescentam-se as
cenouras em cubos e a cebola e aloura por 3-4 minutos.
Acrescenta-se o caldo, os coentros e a salsa. Tapa-se
e ferve-se em lume lento, por 15-20 minutos, ou até
que as cenouras estejam ligeiramente macias. Passa-se
por uma varinha e volta-se ao lume. Adiciona-se as
natas. Condimente com sal e pimenta e serve-se com
sementes de sésamo.

NOTA: Numa sopa comum, como a de cenoura, introduza
sementes como as de sésamo. Estas vão conferir à sopa um sabor
especial e, ao mesmo tempo, fornecer ácidos gordos n-3, que
têm propriedades anti-inflamatórias.

Receitas by Chakall
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[ Salada de Folhas Verdes com Peras ]

Ingredientes para 4 pessoas
1
2
3
4
5

1 pacote de mistura de alfaces (chicória, alface…)
2 peras
50 gr de queijo gorgonzola
25 gr de nozes picadas
q.b. sal, azeite e pimenta

Lava-se a as folhas, escorre-se, deita-se numa saladeira
e rega-se com azeite no qual se aloiraram as nozes
e peras, que se retiram. Ao fim de pouco tempo,
tempera-se a salada com sal e pimenta, gorgonzola e
um pouco de azeite se for necessário.

NOTA: Procure incluir na salada folhas de chicória. Apesar de
este vegetal não ser muito consumido entre nós, o seu teor em
prebióticos torna-a uma opção interessante para a alimentação
do doente com DII.

Receitas by Chakall
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[ Espetada de Frango Marinado

em Curcuma e Açafrão ]
Ingredientes para 4 pessoas
Para Espetadas
1
2
3
4
5
6
7

500 gr de peito de frango
2 col de sopa de curcuma*
2 col de sopa de açafrão em pó*
2 cm de gengibre
2 dentes de alho picados
100 gr de sementes de linhaça
q.b. sal, azeite e pimenta

Ingredientes para 4 pessoas
Para satay
1
2
3
4
5
6
7
8

1 cebola picada
1 fio de óleo
1 dente de alho picado
100 ml de caldo
200 ml de leite de coco
2 col de sopa de manteiga de amendoim*
Sumo de 1 lima
q.b. sal
*À venda em lojas indianas.

Corta-se o frango em tiras e marina-se com um fio de
azeite, curcuma, açafrão, gengibre, alho picado. Deixase no frigorífico de um dia para o outro. Após, dispõe-se
em palitos de espetadas e passa-se por sementes de
linhaça. Condimenta-se e com um fio de azeite leva-se
ao lume para dourar. Finaliza-se no forno durante 5
minutos a 180º. Para o satay, leva-se uma panela ao
lume e aloure a cebola e o alho num fio de óleo. Junte,
caldo e leite de coco. Ferva e adicione o sumo de lima
e manteiga de amendoim. Condimenta-se e serve com
as espetadas.

NOTA: Esta opção está recheada de especiarias e temperos, como
o gengibre ou a curcuma que, para além de fornecerem um sabor
especial à refeição, conferem também propriedadesfisiologicamente
benéficas ao organismo. Neste caso conferem a esta receita um
maior poder antioxidante e também anti-inflamatório.

Receitas by Chakall
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[ C h i l l i Ve g e t a r i a n o ]
Ingredientes para 4 pessoas
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

100 gr de brócolos
100 gr de couve flor
100 gr de cenoura em cubos
1 cebola picada
1/2 beringela em cubos
1/2 courgete em cubos
1 dente de alho
1 pimento vermelho em cubos
1 col de chá de cominhos
1 col de chá de pimentão doce

11
12
13

200 gr de feijão preto
2 tomates
q.b. azeite, sal e pimenta

Refogar o alho, a cebola e os restantes legumes ate
ficarem tenros. Juntar o feijão, o tomate, os cominhos
e pimentão. Mexer tudo e deixar apurar por 20 minutos
em lume brando.

NOTA: Os doentes com DII podem, tal como qualquer
outro indivíduo, realizar uma dieta vegetariana. Será
necessário planeá-la cuidadosamente para que esta se torne
nutricionalmente equilibrada.

Receitas by Chakall

30

Alimentação e DII

[ Salmão Marinado com

Crosta de Cereais ]
Ingredientes para 4 pessoas
Para Salmão
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

800 gr de salmão fresco em filete
1 col de sopa de manteiga
100 gr de cereais integrais
1 ramo de coentros
q.b. sal e pimenta
Para lentilhas
400 gr de lentilhas cozidas
80 gr de nozes
1 ramo de tomilho
1 ramo de salsa picada
1 dente de alho

Tritura-se os cereais com coentros e a manteiga até
formar uma espécie de crumble. Tempera-se o salmão
com sal, pimenta e um fio de azeite e deita-se o crumble
por cima. Levar ao forno durante 8 minutos a 180º.
Enquanto isso prepara-se o acompanhamento. Numa
frigideira derreter a manteiga e juntar o alho para alourar
as ervas. Deixar apurar e juntar as lentilhas.Tempera-se e
serve-se com o salmão.

NOTA: O salmão é um dos peixes com maior teor de ácidos
gordos n-3 e, por isso, promove um perfil mais anti-inflamatório
ao seu organismo. Acompanhe-o com as lentilhas, com batata ou
com qualquer cereal que deseje.

Receitas by Chakall
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[ Lombo de Vitela com
Ingredientes para 4 pessoas
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

4 Bifes do lombo
100 gr de cogumelos
100 gr de fundo de alcachofra
50 gr de nozes
1 col de sopa de manteiga
1 fio de azeite
200 ml de natas
q.b. sal e pimenta
400 gr de espargos frescos
200 gr de queijo mozzarela ralado

Aquecer uma frigideira em lume médio. Deitar um fio de
azeite e selar os bifes. Condimenta-se. Retira-se e levar
ao forno até ao ponto desejado. Na mesma frigideira
juntar a colher de manteiga, os cogumelos e a alcachofra.
Condimentar e juntar nozes e natas. Num tabuleiro de
forno, deitar os espargos e temperar com sal e pimenta.
Dispor por cima o queijo e levar a gratinar. Servir os
bifes com os molhos e espargos gratinados.

NOTA: Introduza pequenas porções de alcachofra na sua dieta.
As suas propriedades, tal como acontece com os cogumelos,
vão para além do aspecto nutritivo.

Receitas by Chakall
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Molho de Cogumelos ]

[ Caneloni de Frango ]
Ingredientes para 4 pessoas
Massa
1
2
3
4
5

2 ovos
1 copo de leite
1 copo de farinha
1 fio de azeite
1 col de café de sal

Ingredientes para 4 pessoas
Recheio
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

1 dente de alho
1 cebola
50 gr de bacon
2 cm de gengibre
50 gr de amêndoas laminadas
400 gr de frango
100 gr de cenouras raladas
q.b. sal e pimenta moida
1 col de chá de pimentão doce
azeite para refogar

Ingredientes para 4 pessoas
Bechamel
1
2
3
4
5
6

50 gr de manteiga
50 gr de farinha
¾ de litro de leite
q.b. sal
q.b. pimenta
q.b. noz noscada

Massa
Colocar todos os ingredientes dentro de uma tigela e
misturar com a batedeira, a varinha mágica ou com dois
garfos voltados um para o outro. Deite um pouco de
manteiga numa frigideira anti-aderente e coloque a massa.
Vire quando dourar. Continue até terminar a massa.

Recheio
Numa frigideira em lume médio, deitar um fio
de azeite, alho picado e cebola. Deixar alourar.
Acrescentar os restantes dos ingredientes e deixar
apurar durante 10 minutos.

Bechamel
Colocar o leite ao lume num tacho até começar a ferver.
Numa frigideira anti aderente deite a manteiga e a farinha.
Deixar cozer durante 2 minutos, mexendo sempre. Retirar
a frigideira do lume ir deitando o leite pouco a pouco.
Temperar com sal, pimenta e noz noscada.

Preparação
Dentro da massa deite o recheio de carne e enrole.
Disponha em um tabuleiro de forno e por cima junte
bechamel. Disponha queijo ralado e leve ao forno
para gratinar.

NOTA: Confeccione as suas refeições utilizando especiarias e
temperos, como a pimenta ou a noz-moscada. Apesar de serem
utilizados em pequenas quantidades no tempero, são veículo de
compostos funcionais a incluir na dieta.

Receitas by Chakall
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[ Bolo de Chocolate com
1
2
3
4
5
6
7

400gr de chocolate
400gr de manteiga
400gr de açúcar
6 col de farinha
6 ovos separados
300 gr de frutos vermelhos
100 gr de açúcar.

Derreta a manteiga com o chocolate em “Banho Maria”
até 50º, junte o açúcar. Branqueie a gema e incorpore
o preparado de chocolate. Monte as claras em castelo e
incorpore delicadamente, junte a farinha. Levar ao forno e
cozer a 150º durante 45min. Numa panela deitar os frutos
vermelhos e açúcar. Ferver e deixar arrefever. Sirva sobre o
bolo de chocolate.

NOTA: Os frutos vermelhos são uma excelente fonte de
antioxidantes. Desfrute da sua variedade.

Receitas by Chakall
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Fr u t o s Ve r m e l h o s ]

[ Bolo de Pera, Polenta e Mel ]
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

1 kg de peras
130g de farinha de polenta
50g de mel
350gr manteiga
250gr açúcar mascavado
4 gemas
130g amêndoas sem pele
e processadas
40g de farinha
1 col de fermento em pó
raspas de limão

11

q.b. canela em pó

Pré-aqueça o forno a 150º. Unte uma forma rectangular
com farinha e manteiga e forre o fundo com papel manteiga.
Descasque as peras e corte em cubinhos de 2cm. Derreta
80gr manteiga numa frigideira anti aderente, adicione o
mel e caramelize rapidamente. Adicione as peras e envolva
no sabor. Branqueie o restante da manteiga com o açúcar.
Adicione os ovos um a um. Misture as amêndoas, a farinha,
a polenta e o fermento e adicione a mistura de manteiga e
ovos. Por último, juntar a mistura de peras e raspas de limão.
Assar em forno pré-aquecido durante 1 a 1 hora e um quarto.
O bolo estará pronto quando ficar escuro por cima. Polvilhe
com canela e sirva em seguida.

NOTA: Tal como num padrão alimentar comum, onde as sobremesas
são incluídas pontualmente na dieta, o individuo com DII também
o pode fazer. Aproveite para incluir a fruta como ingrediente dessa
sobremesa doce. Dessa forma, o aporte vitamínico é maior.
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[ GEDII ]

[ APDI ]

Grupo de Estudos da Doença
Inflamatória Intestinal

Associação Portuguesa de Doença
Inflamatória Intestinal

As Doenças Inflamatórias Intestinais (DII) - Colite
Ulcerosa e Doença de Crohn – são patologias crónicas
que têm um forte impacto na vida de quem delas sofre sejam os próprios doentes, sejam os familiares e amigos
que os rodeiam. Nós, os especialistas que os seguimos,
que acompanhamos a evolução da sua patologia ao
longo dos anos, acabamos também, indirectamente,
por estar incluídos neste grupo, já que em cada caso os
sucessos diários na gestão da doença e as recaídas que
infelizmente podem ocorrer acabam, de algum modo,
por nos afectar também a nós.
Enquanto médicos, o nosso trabalho tem sido norteado
pelo objectivo de promoção de uma gestão positiva
da doença crónica, proporcionando mais e melhor
qualidade de vida para o doente. Na persecução dessa
meta, a nossa principal ferramenta é o tratamento
farmacológico e, neste campo, felizmente, temos
assistido a uma acentuada evolução: Hoje a investigação
colocou ao nosso dispor abordagens cada vez mais
eficazes no tratamento das Doenças Inflamatórias
Intestinais, que permitem manter cada vez mais doentes
em remissão clínica, evitando as complicações de uma
doença mal controlada.
Mas a gestão de uma doença crónica como a DII e a
manutenção da qualidade de vida destes doentes, é
mais do que controlar medicamente a patologia. Passa,
também, por apoiar o doente, sempre que possível
com uma equipa multidisciplinar – das áreas clínica,
naturalmente, mas também psicológica, social... e,
claro, nutricional. O tema sobre que se debruça este
livro, a alimentação, é muito importante para quem
sofre de Doença Inflamatória Intestinal. É crucial pelo
efeito directo que certos alimentos poderão ter na
gestão de alguns casos de DII; mas, também, por se
tratar de um dos aspectos preponderantes da saúde
física e emocional do paciente.
Tratando-se DII de uma patologia que afecta o sistema
digestivo, é normal que a primeira reacção do doente
seja controlar a alimentação, tornando-a, muitas
vezes, bastante restritiva. Como resultado, algumas
pessoas vivem infelizes durante anos com uma dieta
parca em alguns nutrientes.

GEDII
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É, por isso, que iniciativas como este livro são tão
importantes. Para ajudar a desmistificar uma patologia
que já é objecto de inúmeros estigmas e, por si só, já
domina muitas vezes a vida de quem afecta.
É da procura por novas formas de melhorar a qualidade
de vida dos doentes e da necessidade que os especialistas
da área das DII sentiram de conjugar esforços, com
o objectivo final de incrementar o conhecimento
destas patologias, que nasceu o Grupo de Estudos
da Doença Inflamatória Intestinal (GEDII). Desde
o início, focámo-nos na investigação e divulgação das
características da DII em Portugal, na promoção e
difusão do conhecimento científico entre especialistas.
Enquanto associação científica, e face a estes objectivos
delineados nos nossos estatutos, não poderíamos
deixar de apoiar este projecto. Traduz tudo aquilo que
somos enquanto organização (a investigação, a troca
de experiências) e enquanto médicos assistentes, na
procura de formas de ajudar os doentes a (con)viver da
melhor forma com uma patologia que é crónica.
Consideramos absolutamente fundamental a divulgação
das DII, a promoção, não só do conhecimento científico
sobre estas patologias, mas o esclarecimento dos
doentes, daqueles que lhes são próximos e, mesmo,
da opinião pública. Este é um projecto que nos
congratulamos de estar a partilhar com outras entidades,
como a Associação Portuguesa de Doença Inflamatória
Intestinal, com os autores deste livro e patrocinador
do projecto. Estamos confiantes que este trabalho vai
contribuir de forma significativa para a melhoria do dia-a-dia de muitos doentes.

Dr. Francisco Portela,
Presidente do Grupo de Estudos de Doença Inflamatória Intestinal

As DII afectam 15 mil famílias portuguesas. São
famílias que vivem diariamente com dúvidas, questões
e necessidades específicas. Desde que a APDI Associação Portuguesa de Doença Inflamatória
Intestinal – (Colite Ulcerosa e Doença de Crohn) foi
criada, em 1994, trabalhamos para dar voz aos doentes
com estas patologias.
É nosso objectivo contribuir para melhorar e ampliar os
cuidados médicos ambulatórios e, simultaneamente,
promover o conhecimento destas doenças pela sociedade.
Através da estreita cooperação e em parceria com os
gastroenterologistas e a classe médica em geral, pessoal
de enfermagem, indústria farmacêutica e entidades
públicas, pretendemos ainda fomentar a investigação em
torno das causas e tratamento destas patologias.
Mas, acima de tudo, a nossa actividade está focada no
conselho e apoio às pessoas afectadas pelas DII, seus
familiares e amigos. Esta acção pode ter várias vertentes,
como auto-ajuda prestada por outros doentes ou
procura de aconselhamento psicológico. É, sobretudo,
através da formação e do esclarecimento das pessoas
que se vêem confrontadas com uma alteração tão
profunda no seu quotidiano habitual, que procuramos
intervir. Por todas as razões atrás referidas, sentimo-nos
mais que compelidos a apoiar o lançamento do livro
“Alimentação & DII”.
Trata-se de um projecto que possui uma dupla função.
Primeiro que tudo, junto das pessoas afectadas pelas DII,
como uma forma de desmistificar um tema que é tão
importante e alvo de tantas e tão diferentes abordagens:
alimentação. Por variadas razões muitos doentes passam
décadas agarrados a um dogma alimentar que os
prejudica em todos os sentidos: fisicamente, porque têm
uma dieta pobre em alguns nutrientes fundamentais;
emocionalmente porque, sejamos sinceros, uma dieta
extremamente restrita pode ser um verdadeiro pesadelo,
sobretudo para quem anteriormente podia comer
tudo – e ainda mais nos casos de pessoas que gostam
efectivamente de comer…
Por isso, consideramos tão importante o contributo que
a Prof.ª Dr.ª Marília Cravo e a Dr.ª Catarina Guerreiro

dão com este livro, a distribuir pelos nossos associados,
hospitais e médicos assistentes, podendo chegar ainda
às famílias que possuam doentes recém-diagnosticados
e, assim, conseguirmos transmitir de uma forma global
– à escala da comunidade nacional ligada às DII – a
mensagem de que a alimentação na Doença Inflamatória
Intestinal não tem que ser enfadonha, triste, restritiva
e, muito menos, pouco nutritiva. Pelo contrário, aquilo
que constatamos com este trabalho é que os doentes
podem efectivamente comer de tudo, sem se privarem
do prazer de degustar uma boa refeição, desde que o
façam de um modo regrado, saudável e equilibrado.
O apoio do chef Chakall a esta iniciativa vem introduzir
uma nova perspectiva, uma abordagem mais atractiva,
saborosa e criativa à dieta alimentar de um doente com
DII. Por outro lado, esta parceria vem contribuir para
aumentar a visibilidade das DII junto da opinião pública
nacional - o que é sempre positivo. É importante que,
cada vez mais um maior número de pessoas esteja
consciente de que estas doenças existem e de como
afectam as pessoas que com elas convivem. Divulgar
a Doença Inflamatória Intestinal junto da sociedade
é fundamental, no sentido de acabar com alguns dos
estigmas relacionados com a patologia. É, precisamente,
devido a todos estes factores que este projecto é tão
“caro” à APDI.
Aos autores do livro queremos manifestar o nosso
agradecimento e reconhecimento pelo serviço que
estão a prestar aos doentes e às DII, como referi, de
formar e informar para a gestão diária de uma patologia
que sendo crónica, não tem de ser vivida com fatalidade
e pessimismo, pois basta encontrar as estratégias
correctas para que tal não aconteça. Acreditamos que
este livro pode ser uma delas que, em conjunto, com
a componente terapêutica adequada, exercício físico e
outros métodos nos levam a acreditar que é possível
- “Ser Feliz com DII!”.

Ana Sampaio
Presidente Associação Portuguesa de Doença Inflamatória Intestinal
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[ MSD ]
“Fique Bem”. Este é o lema da MSD, o princípio que
tem norteado o nosso trabalho ao longo dos anos,
em prol da inovação científica e do desenvolvimento
de respostas para necessidades médicas ainda sem
resposta. Nesse caminho, ficou claro desde o início
que o apoio aos doentes e médicos assistentes teria
que ir muito além da disponibilização de novas
soluções terapêuticas. Enquanto players globais na
área da saúde, consideramos que temos também
uma “obrigação”: A de contribuir activamente para
a melhoria da saúde das pessoas – promovendo a
investigação, a promoção do conhecimento e o apoio
e formação às pessoas que lidam com a doença.
Este modo de ver o papel da Indústria Farmacêutica
é particularmente significante na área das Doenças
Inflamatórias intestinais, onde há ainda tanto
caminho a desbravar. Quer no que se refere à
pesquisa sobre as causas da doença, quer também na
desmistificação da doença junto da população geral
e dos próprios doentes.
É por isso que temos trabalhado em diálogo permanente
com o GEDII – Grupo de Estudos da Doença
Inflamatória Intestinal e com a APDI - Associação
Portuguesa de Doença Inflamatória Intestinal.
Nesta actividade conjunta, actuamos para atingir um
objectivo comum: Formar e informar sobre as várias
vertentes da DII – seja chegando aos especialistas que
trabalham nesta área, seja divulgando a patologia
junto da sociedade.
No âmbito desta sinergia temos, nomeadamente,
apoiado a investigação nacional, com vista a um melhor
conhecimento das características da Doença de Crohn
e da Colite Ulcerosa, em Portugal. Temos, também,
investido na realização de acções de esclarecimento
direccionadas a doentes e ao público em geral. Porque
acreditamos ser de extrema importância humanizar a
DII e ajudar a acabar com os estigmas que lhe estão
associados.
O livro “Alimentação & DII” que aqui se apresenta é
mais uma faceta deste trabalho conjunto. A importância
do tema “Alimentação” para qualquer pessoa é
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sobejamente conhecida. Ainda mais o é no caso dos
doentes de DII. Nesta situação, transforma-se numa
fonte de interrogação, de preocupação e de muitos
cuidados. Daí ser fundamental ajudar a deslindar
algumas das dúvidas mais frequentes que assolam
quem lida diariamente com a Doença Inflamatória
Intestinal. O trabalho aqui apresentado pela Prof.ª Dr.ª
Marília Cravo e pela Dr.ª Catarina Guerreiro acaba por
ser uma face pública, disponível a um maior número
de pessoas, do esforço de muitos dos especialistas que
acompanham os doentes por todo o País, do trabalho
que eles próprios desenvolvem directamente com os
pacientes, no acto da consulta. No entanto, o facto é
que ainda existe muito desconhecimento sobre o real
impacto dos alimentos na sintomatologia associada
à doença inflamatória. Foi a constatação desta
necessidade premente, desta lacuna, que nos levou,
desde logo, a abraçar este projecto.
Esperamos que este livro se transforme numa boa
ferramenta para médicos e cuidadores: Que os temas
desenvolvidos pelas autoras façam dele, como que
um “manual de apoio”, reunindo num só suporte,
alguns dos mandamentos da alimentação saudável,
para a população, em geral, e para quem sofre de
DII, em particular. Por outro lado, que contribua para
demonstrar como uma dieta equilibrada, com pequenas
adaptações às contingências de cada caso, pode ser
extremamente atractiva! Na sociedade moderna, em
que a comunicação, a informação, a divulgação têm
vindo a ganhar um impacto cada vez maior, o trabalho
aqui desenvolvido a três mãos emerge, assim, como
um instrumento de preponderante importância.
É, por isso, nosso desejo que este projecto extravase
o âmbito estrito da Doença Inflamatória Intestinal,
chegue à opinião pública e contribua para abrir
mentalidades em relação a estas patologias crónicas.
E demonstre que é possível “Ser feliz com DII”.

Dr. José Almeida Bastos
Director-Geral MSD

