
Nutrição e saúde  

A nutrição é um dos elementos mais importantes para a saúde humana: podemos melhorar a saúde pela 

nutrição e podemos prejudicar a saúde com uma dieta inadequada. Os principais problemas nutricionais 

relacionados com a Paralisia Cerebral são o peso abaixo do normal, excesso de peso, obstipação, refluxo 

gastroesofágico e desidratação. A postura corporal, a própria ingestão (função muscular reduzida), 

problemas endócrinos e outros problemas gastrointestinais (má absorção) podem contribuir para uma 

nutrição inadequada em pessoas com PC. 

A subnutrição poderá implicar situações adversas, incluindo diminuição das funções cerebrais, defesas 

imunitárias prejudicadas, força muscular reduzida e alterações endocrinológicas (alterações hormonais) 

ou insuficiência de crescimento durante a infância. Por outro lado, o excesso de peso pode aumentar o 

risco de sofrer de diabetes, doenças cardíacas e mobilidade reduzida… Esses problemas comuns ligados à 

PC serão explicados, de forma detalhada, no Capítulo 3, mas aqui podem já encontrar alguns conselhos 

(hábitos nutricionais) que podem ajudar:  

▪ Se a subnutrição é um problema, experimente o seguinte: 

Ingira mais hidratos de carbono e gorduras saudáveis (nozes, azeite, abacate...). 

▪ Se o excesso de peso é um problema, experimente o seguinte: reduza os hidratos de carbono e as 

gorduras (mas nunca as retire completamente da dieta). Aumente o consumo de vegetais. Tente evitar 

comer lanches ricos em gordura, açúcar e sal: chocolates, bolo, batatas fritas e doces. 

▪ Se a sialorreia for um problema, tente o seguinte: aumentar a hidratação (verifique a secção Hidratação 

para encontrar alguns conselhos). 

▪ Se a obstipação for um problema, experimente o seguinte: coma mais frutas e vegetais e aumente a 

hidratação. 

Existem alguns profissionais de saúde que podem ser uma ajuda especial, como: dentista, nutricionista, 

médico de Clínica Geral, fisioterapeuta, outros terapeutas… 

Falando sobre os meus sintomas: é muito importante que as pessoas com PC transmitam a sua dor ou 

situação anormal relacionada ao seu corpo. Também é importante, para cuidadores e familiares, 

identificarem quando as pessoas com PC lutam para comunicar tais situações de desconforto. 
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