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INTRODUÇÃO 

O trabalho aborda a relação entre a dietoterapia e o desenvolvimento de úlcera 

gástrica ou péptica em adultos, descrevendo os mecanismos pelos quais o sistema 

digestivo pode favorecer a doença, tendo como enfoque de demonstrar os efeitos 

metabólicos de vários estilos de vida por meio de estudos em seres humanos, 

demonstrando como uma dieta equilibrada poderia influenciar na prevenção e no 

tratamento. 

OBJETIVO 

Demonstrar a importância da alimentação na prevenção e no tratamento da úlcera 

péptica.  

MÉTODOS 

O presente estudo refere-se a um acompanhamento nutricional individualizado 

realizado durante um período de 3 meses de uma paciente com diagnostico de úlcera 

péptica, relatando ter epigastralgia  após as refeições. O acompanhamento nutricional 

é de fundamental importância para a melhora do quadro clínico. Foram analisados 

exames laboratoriais, físicos e coletados dados antropométricos para o diagnostico 

nutricional e o planejamento dietético.  

RESULTADOS 

Ao longo do acompanhamento nutricional a paciente conseguiu um ganho peso, uma 

grande aceitação da dieta, melhora dos sintomas e um bom diagnóstico nutricional. 



CONCLUSÕES 

Conclui-se que o acompanhamento nutricional é fundamental durante o diagnóstico e 

o tratamento, para prevenir ou corrigir deficiências nutricionais e melhorar a qualidade 

de vida. 
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