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Introdução: Sabe-se que a síndrome do intestino irritável é considerada um transtorno 

funcional gastrointestinal comum, que atinge entre 10 a 15% da população mundial. Os 

sintomas mais observados entre os pacientes portadores dessa síndrome são: diarreia 

alternante e/ou constipação; dor abdominal (aliviada por defecação); inchaço; percepção 

de flatulência excessiva; sensação de evacuação incompleta; dor retal e muco nas fezes.  

Objetivo: Avaliar o desfecho clínico de um paciente portador de síndrome do intestino 

irritável aplicando apenas a estratégia da primeira linha de tratamento para manejo dos 

sintomas.  

Métodos: Para coleta de dados, foi aplicada a anamnese nutricional, questionário de 

frequência alimentar e recordatório alimentar de 24 horas. Foi utilizado o software 

webdiet para cálculo e estruturação da dieta proposta. 

Resultados: O paciente obteve uma melhora significativa dos sintomas apresentados, 

com a aplicação apenas da primeira linha de tratamento. 

Conclusões: O manejo dietético possui papel crucial no tratamento dos sintomas de 

pacientes portadores da Síndrome do Intestino Irritável. O protocolo LOW FODMAP 

costuma a ser o mais aplicado, no entanto, por ser de difícil adesão, outras abordagens 

dietéticas disponíveis podem ser cogitadas. 
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