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Problemas como diarreia, obstipação e distensão 
abdominal podem surgir na esclerose sistémica.

Para regularizar o funcionamento do intestino 
consuma alimentos ricos em probióticos (leite e 

Distensão abdominal: 

Evite alimentos que aumentam a produção de 

Obstipação: 

Consuma bebidas sem caféína e fibras (fruta, 
vegetais, pão com sementes e iogurtes ou leite 

Diarreia: 

Evite fibras insolúveis (talos vegetais, sementes, 

te artificial

peso, consulte o seu médico, pois poderá neces
sitar de antibiótico 

1. Opte por alimentos macios como carne de 

2. Envolva os alimentos mais sólidos como o pão 

3. Faça sumos de fruta/vegetais ou batidos frescos 

Evite bebidas com alcóol, cafeína, ou gaseifica
das, alimentos fritos, picantes ou muito ácidos

prevenir o retorno dos alimentos do estômago

PARA RECUPERAR PESO:

azeite

de venda livre na farmácia

esclerose sistémica

Consuma refeições pequenas e frequentes (4 a 

Coma devagar e mastigue bem

Beba liquidos com frequência de forma a prevenir 
a desidratação e a obstipação

Evite beber os liquidos durante as refeições, 

rapidamente

Consuma alimentos ricos em cálcio (leite, 

para reforçar os ossos e dentes
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CONSELHOS GERAIS PARA TODOS OS DOENTES COM 
ESCLEROSE SISTÉMICA

SINTOMAS DE MALNUTRIÇÃO: PERDA DE PESO, FADIGA, 
PERDA DE MASSA MUSCULAR, QUEDA DE CABELO, UNHAS 
FRÁGEIS, PELE SECA, MAIOR TENDÊNCIA PARA INFECÇÕES.
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