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RESUMO 

A Síndrome do intestino irritável (SII) é uma patologia caracterizada por sinais e sintomas, 

classificados por subtipos seguindo os critérios de Roma. É uma síndrome de difícil compreensão de 

sintomas variados a cada paciente, entre os tratamentos para melhorar os sintomas e a qualidade de vida 

dos seus portadores está a dieta com pobre em FODMAPs. Os FODMAPs, são carboidratos e poliois de 

cadeia curta que são mal absorvidos pelo intestino delgado e fermentados nele ou no intestino grosso. 

Fundamentado nisso, o presente artigo irá apresentar a eficiência da dieta restrita em FODMAP como 

tratamento da SII, tendo como principal objetivo mostrar a eficácia da redução dos alimentos 

fermentáveis em pacientes com a SII. Através disso pode se observar que é um tratamento valido 

contendo algumas limitações para com os pacientes, não podendo ser mantida por um longo período por 

se tratar de uma dieta altamente restritiva.  
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ABSTRACT 
Irritable Bowel Syndrome (IBS) is a pathology characterized by signs and symptoms, classified 

by subtypes following the Rome criteria. It is a syndrome that is difficult to understand, with different 

symptoms for each patient. Among the treatments to improve symptoms and the quality of life of its 

patients is a diet low in FODMAPs. FODMAPs are short-chain carbohydrates and polyols that are poorly 

absorbed by the small intestine and fermented in it or in the large intestine. Based on that, this article will 

present the efficiency of a FODMAP-restricted diet as a treatment for IBS, with the main objective of 

showing the effectiveness of reducing fermentable foods in patients with IBS. Through this it can be seen 

that it is a valid treatment with some limitations for patients, and cannot be maintained for a long period 

because it is a highly restrictive diet. 
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1 – INTRODUÇÃO  

 

A Síndrome do intestino irritável (SII) é uma doença funcional crônica 

relacionada ao trato gastrointestinal (TGI), seu diagnóstico é de difícil compreensão e 

conclusão, visto que os sintomas são variáveis e ainda não há exames clínicos para 

constatar tal patologia. A SII é uma doença composta por vários sintomas e podem ser 

esclarecidos pelos critérios de Roma IV, que definiu a SII como uma doença 
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relacionada a dores abdominais acompanhada de diarreia ou constipação, podendo 

também conter ambas as ocorrências, definindo assim os IBS (Irritable Bowel 

Syndrome) por subtítulos baseados nas consistências das fezes; IBS-C, IBS-D e IBS-M 

(LACY e PATEL, 2017). 

Para o tratamento da Síndrome do intestino irritável, há várias metodologias 

aplicáveis, assim como tratamentos psicológicos, fármacos e entre outras terapias 

apresentadas em artigos relacionados ao tema. Conforme estudos, a dieta pobre em 

FODMAP (LFD) foi comprovada eficaz para alguns subtipos da SII, mas desconhecem 

sua ação a longo prazo. Os FODMAPs são uma categoria de alimentos compostos por 

carboidratos e poliois de cadeia curta que possuem uma má absorção, consequentemente 

são fermentados no intestino delgado ou intestino grosso, portanto a restrição de 

alimentos estimuláveis reduz a produção osmótica diminuindo a formação de gás, 

aliviando assim os sintomas pertencentes à síndrome (NANAYAKKARA. 2016).  

Logo, a finalidade desse artigo foi apresentar a eficácia de uma dieta pobre em 

FODMAP no tratamento de pessoas portadoras da síndrome do intestino irritável. Para 

isso utilizou-se como metodologia a revisão bibliográfica de artigos científicos retirados 

da PubMed, Scielo e Google Acadêmico, publicados entre os anos de 2014 e 2021, e 

livros a partir do ano de 2006, analisados entre os meses de março e setembro de 2021. 

Foram selecionados artigos que abordam os devidos temas; síndrome do intestino 

irritável, dietas pobres em FODMAP, e critérios de Roma.  

 

 

 

 

 

2 – FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA  

 

2.1 Definição da Síndrome do intestino irritável integrada aos critérios de Roma  

Segundo Passos et al. (2006), a síndrome do intestino irritável é um distúrbio 

gastrointestinal funcional caracterizado por sintomas crônicos e recorrentes, os quais 

não demonstram alterações metabólicas e bioquímicas que possam justificar as dores. 
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Os sintomas recorrentes foram classificados mediante aos critérios clínicos no Consenso 

de Roma em 1988, ano em que foi consagrado, e desde então, passaram por atualizações 

que fez com que tivesse uma padronização tanto em termos clínicos quanto na 

investigação cientifica.  

 Os sintomas que caracterizam a síndrome do intestino irritável são recorrentes 

por um período contínuo de no mínimo três dias por mês nos últimos três meses (Roma 

III), necessitando apresentar duas das três características seguintes:  alívio com as 

evacuações, mudança na frequência de evacuações, dores associados com alterações na 

forma e aparência das fezes. Outros sintomas presentes reforçam o diagnóstico da 

síndrome, assim como a sensação de evacuação incompleta, presença de muco nas 

fezes, distensão abdominal e urgência na evacuação, deve-se ressaltar também, que há 

uma série de sintomas que dificultam o diagnóstico da SII. Ela possui uma evolução 

crônica que afeta significativamente a qualidade de vida dos pacientes, tanto no 

convívio social quanto no trabalho e nas oportunidades educacionais (PASSOS et al., 

2008).  

  Em 1992 foi publicado o Roma I, que aumentou o interesse e a investigação por 

partes dos médicos sobre as doenças gastrointestinais, os critérios descobertos para a SII 

foram facilmente incorporados em estudos e pesquisas, mas ainda não era de grande 

valia para a parte clínica. Anos depois, após vários estudos foram lançados os critérios 

de Roma II publicado em 1999, onde o termo “desconforto” foi adicionado a definição; 

os sintomas deviam estar presentes pelo menos 12 semanas nos últimos 12 meses, mas 

não necessariamente consecutivo. Após um tempo, em 2006 foram lançados os critérios 

de Roma III que dividiu o IBS em subtipos baseados nas consistências e frequência das 

fezes; IBS-C (constipação), IBS-D (diarreia), IBS-M (misto) e IBS-U (não subtipado), 

houve também a mudança de retirar o inchaço abdominal como sintoma primário da 

definição da SII. Grandes avanços foram obtidos após o lançamento do Roma III, e com 

isso pode-se observar, como demostrado na tabela 1, as mudanças nas classificações dos 

IBS no lançamento do Roma IV em 2019 (LACY e PATEL, 2017).  
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Tabela 1- Critérios de classificação dos IBS 

 Critérios de Roma IV 

IBS- C 
Mais de um quarto (25%) dos movimentos intestinais com a escala Bristol Scale tipos 1-2 e 

menos de um quarto (25%) com tipos 6-7 

IBS-D 
Mais de um quarto (25%) das evacuações com os tipos 6-7 da escala de Bristrol Stool e 

menos de um quarto (25%) com os tipos 1-2 

IBS-M 
Mais de um quarto (25%) das evacuações com a escala de Bristol Stool Scale tipos 1-2 e 

mais de um quarto (25%) com os tipos 6-7 

IBS-U 
Os pacientes atentem aos critérios de diagnósticos para a SII, os seus hábitos intestinais não 

podem ser categorizados com precisão em nenhum dos subtipos acima 

Fonte: SCHMULSON e DROSSMAN (2017)  

 

 A principal mudança encontrada em Roma IV foi a retirada do termo 

“desconforto” abdominal em virtude da natureza imprecisa e inespecífica do termo, 

necessitando ser evitada para diagnósticos, além da expressão não está presente em 

todas as línguas, havendo interpretações distintas com sentido ambíguo para os 

pacientes. A dor abdominal que agora está inclusa deve estar presente pelo menos 1 dia 

por semanas durantes os 3 meses anteriores, dado que uma frequência menor de dor 

pode ser comum na população em geral (SCHMULSON e DROSSMAN, 2017). 

 

2.2 Fisiopatologia  

 Tratando-se de uma doença caracterizada por sinais e sintomas que não alteram 

a motilidade física e nem bioquímica do paciente, a SII tem uma fisiopatologia 

complexa de ser definida e confusa, pois varia brandamente os sintomas de paciente 

para paciente, alterando de diarreia para constipação e até sintomas mistos. Há fatores 

correlacionados com a SII, como fatores genéticos, sociais e ambientais, assim como 

também engloba alterações na motilidade intestinal, na sensibilidade visceral e o 

envolvimento de fatores psicossociais tanto na patogênese da doença quanto na vida 

cotidiana do paciente (FRANCESCONI et al., 2008).   

 A fisiopatologia da IBS é complexa e incompleta Entendido; genética, dieta 

e microbioma intestinal são fatores de risco reconhecidos, mas a parte eles 

jogam podem ser influenciados pela geografia e cultura e, portanto, sua 

importância relativa pode variar entre os países (BLACK; JC; FORD, 2020). 
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2.3 Definições de FODMAP  

O FODMAP (Fermentable Oligo-, Di- and Mono-saccharides And Polyols) é um 

grupo heterogêneo de carboidratos e pólios de cadeia curta, assim como: 

oligossacarídeos (frutanos, fruto-oligossacarideos e galacto-oligossacarideo), 

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

polidextrose e isomalte), contendo também diversos tipos de espessantes e adoçantes, 

assim como demostra a tabela 2. As características dos FODMAP são baseadas em 

funcionais e não na bioquímica, e por isso os sintomas são agravados após a ingestão de 

alimentos ricos em LFD, aumentando o volume de água do intestino delgado, produção 

de gás colônico e motilidade intestinal (CATASSI et al., 2017).   

A ingestão inadequada de LFD levanta algumas questões relacionadas com a 

falta de nutrientes, tendo em vista que os LFD apresentam benefícios ao organismo 

humano que se perde a partir do momento em que há uma dieta com total restrição 

desses compostos, já que possuem efeitos fisiológicos importantes, como o aumento do 

volume das fezes, aumento da absorção de cálcio, da imunidade,  diminuem os níveis de 

colesteróis séricos, triglicerídeos e fosfolipídios, estimulando também o crescimento da 

micro flora intestinal e da produção de ácidos graxos de cadeia curta, que é de grande 

importância por aumentar a produção de energia e produção celular. A dieta com 

restrição de FODMAP só é vantajosa em alguns casos, principalmente aos pacientes que 

apresentam distensão abdominal, dor abdominal, desconforto abdominal e na qualidade 

de vida se realizada corretamente. Com a falta de dados não é possível testar o efeito da 

dieta na frequência das evacuações em pacientes com SII, ainda se faz necessários mais 

estudos para comprovar sua total eficácia e qual subgrupo de SII se beneficiaria mais 

com a dieta, ela pode ser considerada um tratamento de intervenção de primeira linha se 

realizada corretamente e acompanhada por um nutricionista (CORVO eat al., 2017).   
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Tabela 2 - Alimentos ricos em FODMAP e alternativas adequadas de baixo FODMAP 

Tipos de açucares  Alimentos com alto FODMAPs Alimento com baixo FODMAP 

Oligossacarídeos FOS 

Grãos: produtos à base de trigo, centeio 

e cevada 

Legumes: cebola, alho, alcachofra, 

alho-poró, beterraba, 

e repolho savoy 

Frutas: melancia, pêssego, caqui, 

ameixa 

nectarinas e a maioria das frutas secas 

GOS 

Legumes: feijão vermelho, feijão 

cozido e soja 

Legumes: beterraba e ervilhas 

  

Frutas: banana, a maioria das frutas 

silvestres (exceto amoras), uvas, 

limão, lima, tangerina, laranja, kiwi, 

abacaxi, maracujá e ruibarbo 

Legumes: pimentão, acelga chinesa, 

feijão verde, beterraba prateada, 

pepino, cenoura, aipo, beringela, 

alface, batata, inhame, tomate e 

abobrinha  

Grãos: grãos/ farinha sem trigo, pão 

ou produtos à base de cereais sem 

glúten e quinoa  

Dissacarídeos   Lactose  

Produtos lácteos: leite de vaca/ cabra e 

iogurte  

Produtos lácteos: sem lactose leite a 

base de amêndoas ou arroz, iogurte e 

sorvete, queijo duro, queijo feta e 

queijo cottage  

Monossacarídeos  Frutose (em excesso de glicose) 

Frutas: maçãs, peras, melancia, manga, 

cerejas, amoras e sucos de frutas de 

alimentos ricos em frutose 

Mel  

Adoçantes: xarope de milho rico em 

frutose  

Vegetais: aspargos e ervilhas    

Fruta: banana, melão, kiwi, limão, 

lima, tangerina, laranja, maracujá, 

mamão e a maioria das frutas 

silvestres (exceto amoras e amoras 

silvestres) 

Adoçantes: xarope de bordo e xarope 

de dourado  

Polióis  Sorbitol 

Frutas: maçãs, peras, abacates, 

damascos, amoras, nectarinas, 

pêssegos, ameixas e melancia  

Manitol  

Legumes: batata doce, cogumelos, 

couve-flor e ervilhas   

Adoçantes: xarope de bordo e açúcar 

(sacarose) 

Frutas: banana, uva, melão, melão, 

kiwi, 

limão, tangerina, laranja, maracujá e 

mamão 

 

Fonte: NANAYAKKARA et al., 2016.  

 

 

2.4. Tratamentos  

 Tendo em vista que a SII possui uma fisiopatologia incompleta, a linha de seus 

tratamentos também segue em estudo, visto que se trata de variados sintomas em 

diferentes pacientes portadores da mesma síndrome, dentre os tratamentos utilizados 

para a melhora dos sintomas, está à mudança na qualidade de vida, mudança na dieta, 

probióticos e farmacoterapia direcionados a motilidade. O tratamento indicado ao 
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paciente varia conforme seu sintoma mais prevalente, por tanto não há uma terapia 

padronizada para corrigir a doença (CAMILLERI, 2018).   

 Um dos tratamentos que também demonstra grande eficácia contra os sintomas 

da SII, é a dieta pobre em FODMAP, sendo está de baixa fermentabilidade, livre de 

oligossacarídeo, dissacarídeos, monossacarídeo e poliol. É dividida em fazes de 

exclusão total em um determinado período de 4 a 8 semanas, e após esse tempo os 

alimentos voltam a ser inseridos gradativamente à dieta entre 6 e 10 semanas, para se 

observar a tolerância de LFD no organismo (MANNING, YAO, BIESIEKIERSKI, 

2020).  

 De acordo com Pérez e López (2015), em um estudo clínico realizado com 

pacientes mexicanos durante um período de 21 dias de exclusão dos LFD, com 31 

pacientes com idade média de 46 anos sendo eles 87% do sexo feminino, pode-se 

observar que houve uma diminuição considerada nos sintomas digestivos mais 

frequentes relacionados a síndrome, obteve uma satisfação de 70,9% dos pacientes 

estudados, mas ao avaliar o consistência dos movimentos intestinais, não encontraram 

respostas significativas de melhora no quadro clinico uma vez que foi utilizada a escala 

de Bristol para comparação durante o estudo clinico, encerraram assim o estudo como 

eficaz para portadores da SII com dores abdominais, distensão e flatulências, mas não 

para casos de alterações intestinais.  

3 – CONSIDERAÇÕES FINAIS 

De acordo com o estudo realizado e os dados obtidos, a dieta pobre em 

FODMAP ajuda os pacientes na diminuição dos sintomas da síndrome, especialmente 

pacientes com ocorrências de dores abdominais, inchaço e flatulência, deste modo 

melhorando a qualidade de vida dos mesmos, precisando sempre estar acompanhado de 

um profissional durante o tratamento, para não restringir os FDP de forma incorreta por 

um período inadequado podendo assim trazer malefícios a saúde, a reintrodução do 

grupo alimentar deve ser gradativa e observada para que desta forma se obtenha êxito 

no tratamento, não excluindo outros tratamentos em conjunto, como por exemplo o 

tratamento psicológico por se tratar de uma síndrome diretamente ligada ao cérebro.   

Contudo, no decorrer desse estudo, pode-se observar que a SII é uma patologia 

de difícil compreensão, e que até o presente momento é desconhecido alguns fatores que 
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a cercam, portanto, estudos ainda são necessários para obter um avanço em diagnósticos 

e tratamentos relacionados à Síndrome. 
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