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Alimentos que pode comer em pequena quantidade 1 vez 
por semana semana:
Legumes verdes: favas e ervilhas (em puré, sem casca);
Legumes secos: feijão, grão (em puré, sem casca);
Ovo (um, cozido);
Azeite (crú, quantidade mínima para temperar).

Produtos dietéticos (no caso de desnutrição e sob prescri-
ção médica):
Suplementos hipercalóricos e hiperproteicos sem lactose:  
- Fortimel sem lactose;
- Fresubin.

Confecção: 
Cozidos, grelhados, assados sem molhos e estufados ao na-
tural (sem azeite).

EVITAR condimentos (excepto sal):
Limão, alho, salsa, coentros, hortelã, oregãos, manjericão, 
cebolinho.

DIETA NA
DOENÇA

INFLAMATÓRIA 
INTESTINAL   



Duas Fases da Doença:

1. Fase ativa – com sintomas (dor abdominal, diarreia, perda 
de sangue, febre);
2. Fase não ativa – sem sintomas.

RECOMENDAÇÕES GERAIS:
- Não faça refeições volumosas;
- Fraccione as refeições (pelo menos 6 vezes por dia);
- Coma devagar e mastigue bem os alimentos;
- Coma alimentos com pouco sal. 

1. Dieta na FASE NÃO ATIVA da Doença:
Sem dieta específica
Deve ter uma alimentação saudável, retirando da alimenta-
ção os alimentos mal tolerados.
A experiência individual é a melhor forma de seleccionar os 
alimentos bem e mal tolerados.

Podem ocorrer cólicas abdominais com:
Lactícinios (leite e derivados – manteiga, queijo, natas..)
Fruta crua;
Vegetais;
Sementes;
Grão;
Cereais;
Sumos de fruta com polpa e citrinos (laranja, tangerina, li-
mão).

Estes alimentos devem ser evitados caso detete que os 
tolera mal.

2. Dieta na FASE ATIVA da Doença:
Alimentos a EVITAR:
Carnes gordas, secas e fumadas, conservas;
Peixes gordos: sardinha, sável, cavala, congro, salmão, sal-
monete, conservas;
Mariscos e moluscos;
Leite gordo, leite condensado, natas, gelados com natas, 
queijos;
Banha e toucinho;
Azeitonas, frutos secos;
Chá preto, café;
Frutas e legumes crús.

ALIMENTOS PERMITIDOS
Carnes magras: vaca, vitela,  cavalo, coelho, frango, galinha 
sem pele, perú, cabrito, carnes de caça (bem cozidos); 
Peixes magros: pescada, cachucho, peixe espada, carapau, 
bacalhau, pargo, garoupa, faneca, dourada, gorás, taínha, 
boga, robalo;
Compotas, marmeladas, mel e geleias;
Chás de tília, limão, cidreira, macela;
Batatas, arroz, massas, farinhas, bolachas, bolos secos e bis-
coitos;
Pão branco torrado ou tostas não integrais;
Frutas cozidas ou assadas;
Frutas em calda (excepto ananás);
Gelatina.

Com a melhoria dos sintomas, pode REINTRODUZIR GRA-
DUALMENTE:
Leite pobre ou sem lactose, leite de soja, queijos;
Legumes (inicialmente cozidos): cenoura, abóbora, alface, 
alho francês;


