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Queimação;

Náuseas e vômitos;

Sensação de empanzinamento logo após a refeição; 

Perda de apetite.

O que é gastrite? 

Gastrite é a inflamação da mucosa do estômago. Ela pode ser aguda (“de curta
duração”) ou crônica (“de longa duração”) e provocada por diversos fatores, entre eles:
consumo excessivo de bebidas alcoólicas; uso de alguns medicamentos (p. ex., anti-
inflamatórios) e estresse. Essas substâncias aumentam a produção de ácido no
estômago, causando irritação e dificultando a digestão dos alimentos. 

A gastrite também pode ser completamente assintomática, em especial nos casos
crônicos. Já na fase aguda, os seguintes sintomas aparecem com mais facilidade:

O que é refluxo gastroesofágico?

Refluxo gastroesofágico (DRGE) é uma doença digestiva na qual os ácidos produzidos
no estômago não seguem seu fluxo normal de digestão e retornam ao esôfago,
irritando os tecidos que o revestem e provocando os seguintes sintomas: 

Azia (diurna ou noturna);
Regurgitação (diurna ou noturna);
Salivação ácida excessiva (hipersalivação);
Náusea;
Digestão lenta, saciedade precoce;
Dor epigástrica;
Distensão abdominal;
Vômitos;
Dor no peito; 
Sintomas respiratórios (tosse, chiado,
rinossinusite crônica);
Rouquidão, dor faríngea, sensação de nó
na garganta.



Comer devagar, mastigando bem os alimentos;

Evitar bebidas alcoólicas, gasosas, refrigerantes, café, chás (preto, verde, mate);

Evitar o consumo de condimentos como pimentas, temperos prontos, molho

inglês, shoyu, páprica, noz-moscada, canela, mostarda, ketchup e conservas;

Evitar preparações gordurosas e frituras, bem como alimentos embutidos

(linguiça, salsicha, mortadela, presunto, bacon etc.);

Evitar líquidos durante as refeições. A ingestão excessiva de líquidos nesse

momento dilui o ácido gástrico, diminuindo a eficiência da digestão e

favorecendo o refluxo;

No caso do refluxo, é muito importante evitar se deitar ou fazer exercícios logo

após as refeições;

Perder peso é também aconselhável para pacientes com sobrepeso;  

Evitar refeições 2 a 3 horas antes de deitar;

Parar com o hábito de fumar.

ORIENTAÇÕES QUE PODEM AJUDAR NO TRATAMENTO
DE GASTRITE E DE REFLUXO:

Ao contrário do que diz o senso comum, não se deve ingerir leite puro
a fim de aliviar sintomas da gastrite.

Embora inicialmente a ingestão do leite possa promover alívio da dor, as
proteínas e o cálcio desse alimento estimulam a secreção de ácido
clorídrico, reduzindo o pH local e levando à piora dos sintomas. 

Leite e derivados com baixo teor de gorduras podem ser consumidos
por indivíduos com gastrite somente em quantidade moderada, e não
com o objetivo de aliviar os sintomas durante a crise. 

Apresentando qualquer um
dos sintomas, procure um médico!

ATENÇÃO!
Consumo de leite de vaca puro para amenizar os sintomas durante a crise
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