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1. Resumo 

A dieta hipofermentativa tem por finalidade reduzir a formação de gases intestinais, 

flatulência e a distensão abdominal, e devem ser reduzidos ou excluídos alimentos 

que são comprovadamente fermentescíveis, mas a dieta deve garantir o 

atendimento às necessidades nutricionais do paciente. Severas restrições e pouca 

variedade podem dificultar a promoção de uma alimentação adequada no uso da 

dieta hipofermentativa. Observa-se, na prática clínica, que não há um consenso em 

relação à padronização desta dieta, principalmente em relação aos alimentos 

excluídos e recomendados. O atual conceito de dieta FODMAP, palavra que vem 

das iniciais das palavras Fermentable (fermentescíveis), Oligosaccharides 

(oligossacarídeos), Disaccharides (dissacarídeos), Monosaccharides 

(monossacarídeos) And (e) Polyols (poliós), relaciona alimentos fontes de alguns 

carboidratos não digeridos, ou digeridos parcialmente, que formam gases pela ação 

de bactérias intestinais, e podem causar desconfortos, tais como dores e distensão 

abdominal. No presente estudo, a abordagem FODMAP foi utilizada e foram 

avaliados quais alimentos são ricos ou pobres em FODMAP, e a partir disto foram 

elaboradas 17 tabelas organizadas pelos grupos de alimentos, com informações 

relativas à recomendação, quantidades e motivo da exclusão, que poderão ser 

utilizadas para uma melhor orientação e padronização da dieta hipofermentativa 

para diferentes finalidades clínicas. 

 

2. Introdução 

 

A digestão dos alimentos efetua-se por meios físicos, como a trituração pelo 

efeito da mastigação, meios físico-químicos, como a emulsificação das gorduras 

pelos sais biliares ou, por meios químicos, pela ação das enzimas contidas nas 

secreções digestivas produzidas no próprio trato digestório (secreção gástrica), ou 

nas glândulas anexas, como ocorre na secreção salivar ou pancreática (DOUGLAS, 

2009). 

 

O intestino delgado é responsável pela digestão e absorção de nutrientes dos 

alimentos. O papel do intestino grosso é absorver água e preparar os alimentos não 

digeridos para excreção pelas fezes. Na passagem pelo intestino grosso, o conteúdo 



não digerido é degradado por bactérias existentes no intestino. Isso resulta em 

produção de gases, incluindo hidrogênio e metano (BARRET, 2014). 

 

A dieta hipofermentativa tem por finalidade reduzir a formação de gases 

intestinais, flatulência e a distensão abdominal. Indicada em doenças inflamatórias 

intestinais pré e pós-operatórios de cirurgia de trato intestinal e abdominais, 

preparos para exames, pacientes ostomizados (colostomia e ileostomia), quadro de 

flatulência e distensão abdominal (PEREIRA e BENTO, 2007). 

 

Ao levantar as características das dietas hipofermentativas utilizadas em alguns 

hospitais do município de São Paulo, observa-se que não há consenso em relação 

aos alimentos padronizados. 

 

Nos últimos anos, surgiu para tratamento da Síndrome do Intestino Irritável (SII), 

uma abordagem dietética chamada FODMAP, cujo objetivo é reduzir os sintomas da 

fermentação, eliminando da dieta alimentos com carboidratos de cadeias curtas que 

são mal absorvidos e fermentados por bactérias intestinais, produzindo gases, 

distensão e diarreia (MONASH, 2018). 

 

A denominação FODMAP vem das iniciais das palavras Fermentable 

(fermentável), Oligosaccharides (oligossacarídeos), Disaccharides (dissacarídeos), 

Monosaccharides (monossacarídeos) And (e) Polyols (polióis). FODMAPs são 

carboidratos fermentáveis, de cadeia curta e álcoois de açúcar encontrados em 

alimentos ou aditivos alimentares. Os FODMAPs incluem fruto-oligossacarídeos 

(frutanos ou FOS), galacto-oligossacarídeos (galactanos ou GOS), dissacarídeos 

(lactose e sacarose), monossacarídeos (frutose) e polióis (sorbitol, manitol e xilitol) 

(MONASH, 2018). 

 

De acordo com o livreto Low FODMAP diet, da Universidade de Monash, 

fermentável corresponde à fermentação, processo através do qual as bactérias 

intestinais fermentam carboidratos não digeridos e produzem gases. 

Oligossacarídeos correspondem aos frutanos e GOS, e os humanos não possuem 

enzimas para digerí-los, portanto, são mal absorvidos no intestino delgado e as 



bactérias rapidamente os utilizam. Polióis não são completamente absorvidos no 

intestino delgado, os mais utilizados comumente na dieta são sorbitol e manitol. 

 

Em alguns indivíduos, esse grupo de carboidratos fermentáveis é mal absorvido 

ou há sensibilidade, podendo resultar em sintomas como distensão abdominal, 

diarreia, gases, constipação ou dor abdominal. Isso ocorre, pois são substâncias 

altamente osmóticas que podem causar um influxo de água no cólon, resultando em 

diarreia, ou através da fermentação por bactérias colônicas, levando ao excesso de 

produção de gases (RAO, YU e FEDEWA, 2015). 

 

De acordo com Aquino e Philippi os carboidratos relacionados à dieta FODMAP 

são compostos por três a nove moléculas, e os principais oligossacarídeos não 

digeridos são os frutanos (frutooligossacarídeos - FOS) e os galactanos 

(galactooligossacarídeos -GOS). Frutanos são mal digeridos e absorvidos porque 

pode haver deficiência da enzima que quebra a ligação frutose-frutose que os 

caracterizam. Nesse sentido, frutanos podem contribuir com a distensão, gases e 

dores.  

Dissacarídeos são compostos por duas moléculas do tipo monossacarídeo, 

sendo à lactose (composta por glicose e galactose) a intolerância mais observada. A 

lactose é um carboidrato encontrado nos leites (vaca, ovelha e cabra) e produtos 

lácteos. A intolerância a lactose é causada parcial ou completamente pela ausência 

da enzima lactase. Quando a lactose não é totalmente digerida, tem como 

consequência a distensão abdominal, dores, gases e diarreia. 

Monossacarídeos são compostos por uma única molécula, sendo à frutose a 

intolerância mais observada, principalmente se consumida em grandes quantidades 

e em proporções muito maiores que a glicose. É encontrada em frutas, mel e xarope 

de milho. A absorção da frutose é dependente da glicose e, alimentos, 

principalmente frutas, que contém frutose em proporção maiores que glicose não 

são geralmente bem toleradas, assim como grandes quantidades de frutose 

ingeridas pelo suco de frutas naturais e concentrados. Porém, não são todos os 

alimentos que contém frutose que devem ser limitados. A má absorção de frutose é 

similar a intolerância a lactose, na qual a frutose não é completamente digerida no 

trato gastrointestinal devido à falta de enzima, porém diferentemente da intolerância 

a lactose, a absorção da frutose é dependente de outro carboidrato, glicose. 



Portanto, alimentos que contém frutose com uma proporção 1:1 de frutose e glicose 

são geralmente bem toleradas na dieta do FODMAP, ao contrário, alimentos com 

excesso de frutose comparados a glicose, como as maçãs, peras, e mangas, poderá 

desencadear sintomas abdominais.  

Polióis são açúcares do tipo álcool, naturalmente presentes em alguns alimentos 

utilizados como edulcorantes e em produtos dietéticos, tais como sorbitol, manitol e 

xilitol.  

Assim, a abordagem dietética FODMAP pode contribuir com o esclarecimento de 

alimentos que devem ser evitados e substituídos na dieta hipofermentativa. 

 

 

3. Objetivos 

 

3.1 Objetivo Geral 

 

Estudar os alimentos utilizados na dieta hipofermentativa. 

 

3.2 Objetivo Específico 

 

Elaborar uma lista de alimentos utilizados na abordagem dietética FODMAP. 

 

 

4. Metodologia 

 

Foi estudada a lista de alimentos utilizados na abordagem dietética FODMAP, 

desenvolvida pela Universidade Australiana Monash. Os alimentos foram traduzidos 

e as porções usuais adaptadas. A partir das informações levantadas, foi elaborada 

uma lista com os alimentos que não devem ser consumidos (proibidos), alimentos 

que devem ser consumidos com atenção e alimentos permitidos com moderação na 

sua porção usual. 

 

 

 

 



5. Desenvolvimento 

 

Os grupos de alimentos estudados foram agrupados em Cereais (cereais, pães, 

bolachas e bolos, batata e tubérculos e massas); Frutas; Legumes; Verduras; 

Leguminosas; Oleaginosas; Sementes; Leite e derivados; Carnes; Óleos e 

Gorduras; Açúcares e Doces; Adoçantes; Condimentos e Bebidas. Foram 

organizados em uma lista composta por recomendação (permitido com moderação, 

atenção e proibido), alimento, proibição ou permissão pelo FODMAP, quantidade 

recomendada (porção usual) e motivo de exclusão ou do limite de ingestão (devido a 

quantidade de oligossacarídeo, frutose, polióis e lactose). 

 

6. Resultados  

 

As tabelas foram organizadas pelos grupos de alimentos e as variáveis 

estudadas. Foram desenvolvidas 17 tabelas, distribuídas em 20 páginas. As tabelas 

1 (Cereais), 2 (Leguminosas) e 3 (Leite e derivados) são exemplos dos resultados 

encontrados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tabela 1- Quantidades de alimentos permitidos e evitados de acordo com o 
FODMAP e a Dieta Hipofermentativa – Cereais. 
 

Recomendação Alimento FODMAP 
Quantidade 

recomendada 

Motivo de 
exclusão ou do 

limite de 
ingestão 

CEREAIS 

P
E

R
M

IT
ID

O
 C

O
M

 M
O

D
E

R
A

Ç
Ã

O
 

 
Arroz 

 
 1 xícara (190 g) - 

 
Arroz integral 

 
 1 xícara (180 g) - 

 
Aveia 

 
 ½ xícara (60 g) - 

 
Pipoca 

 
 5 xícaras (44 g) - 

 
Quinoa 

 
 1 xícara (155 g) - 

 
Tapioca sem 

recheio 
 

 
2/3 xícara (100 

g) 
- 

 
Cuscuz simples 

 
 

2/3 xícara (100 
g) 

- 

A
T

E
N

Ç
Ã

O
 

Cereal matinal  
até ½ xícara 

(15g) 
Oligossacarídeo 

Milho  
1 colher de sopa 

(24 g) 
Oligossacarídeo e 

polióis 

P
R

O
IB

ID
O

 

Granola  - Oligossacarídeo 

Legenda:  Permitido    Proibido 

Fonte: Monash University, 2018. 

 

 



Tabela 2- Quantidades de alimentos permitidos e evitados de acordo com o 
FODMAP e a Dieta Hipofermentativa – Leguminosas. 

 

Legenda:  Permitido    Proibido 

Fonte: Monash University, 2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recomendação Alimento FODMAP 
Quantidade 

recomendada 

Motivo de 
exclusão ou do 

limite de 
ingestão 

LEGUMINOSAS 

A
T

E
N

Ç
Ã

O
 

Lentilha  
até 1/4 xícara 

(23 g) 
Oligossacarídeo 

P
R

O
IB

ID
O

 

Ervilha  - Oligossacarídeo 

Feijão (todos 
os tipos) 

 - Oligossacarídeo 

Grão-de-bico  - Oligossacarídeo 

Soja  - Oligossacarídeo 

Extrato de soja 
/ Leite de soja 

 
 - Oligossacarídeo 

Caldo de 
grãos de 

leguminosas 
 

 - 
Oligossacarídeo 

 



Tabela 3- Quantidades de alimentos permitidos e evitados de acordo com o 
FODMAP e a Dieta Hipofermentativa – Leite e Derivados. 

 

Recomendação Alimento FODMAP 
Quantidade 

recomendada 

Motivo de 
exclusão ou 
do limite de 

ingestão 

LEITE E DERIVADOS 

P
E

R
M

IT
ID

O
 C

O
M

 M
O

D
E

R
A

Ç
Ã

O
  

Cottage 
 

 
4 colheres sopa 

(36 g) 
- 

 
Iogurtes sem 

lactose 
 

 1 pote - 

Leites e queijos 
sem lactose 

 1 xícara (257 g) - 

 
Queijos 

amarelos 
 2 fatias (40 g) - 

 
Tofu 

 
 

2/3 xícara (170 
g) 

- 

A
T

E
N

Ç
Ã

O
 

Ricota  
até 2 colheres 

sopa (40 g) 
Lactose 

P
R

O
IB

ID
O

 

 
Creme de leite 

 - Lactose 

 
Chantilly 

 - Lactose 

 
Iogurtes 

 - Lactose 

 
Leites 

 - Lactose 

 
Requeijão 

 - Lactose 

 
Doces à base 

de leite 
 - Lactose 

Legenda:  Permitido    Proibido 

Fonte: Monash University, 2018. 

 

 



7. Considerações finais 
 

Materiais educativos são imprescindíveis para a prática clínica do nutricionista, 

uma vez que podem propiciar a adequada compreensão do paciente e de seus 

familiares, sendo fundamental para a adesão ao tratamento e promoção de sua 

saúde. O material desenvolvido pode ser utilizado na elaboração e orientação de 

dietas hipofermentativas, utilizando como base a abordagem dietética FODMAP. 

Tais dietas podem ser utilizadas em diversas situações clínicas como Síndrome do 

Intestino Irritável (SII), diarreia, distensão e desconforto abdominal, e até mesmo em 

radioterapia de região pélvica, para diminuir a formação de gases, pois os mesmos 

no intestino, principalmente no reto, podem prejudicar a visibilidade ou afetar a 

posição da próstata no momento de receber a radiação. A abordagem FODMAP 

pode contribuir com a atualização de orientações nutricionais que promovam a 

saúde de pacientes e possam melhorar sua qualidade de vida. 
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