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Dieta para lupus eritematoso sistemico pdf

A nutrição no caso do Lúpus é uma parte importante do tratamento que ajuda a controlar os sintomas de fadiga excessiva, dor nas articulações, queda de cabelo, problemas cardiovasculares e erupção cutânea, características dessa doença reumática que não é contagiosa. Um dos grandes desafios de quem tem
lúpus é manter o colesterol dentro dos valores normais para evitar complicações cardiovasculares para que uma dieta variada, colorida e rica em fibras de frutas e vegetais crus, com probióticos normais de iogurte e Kefir, manter os intestinos sempre saudáveis é uma diretriz para todos aqueles que têm lúpus. O menu
anti-inflamatório para LupusDiet no caso do Lúpus deve ser adaptado às necessidades individuais do paciente. E embora não haja recomendações específicas, é importante manter uma dieta variada e saudável. Café da manhã: suco de bordo com 1 colher de chá de germe de trigo e 1 xícara de iogurte com aveia
Manhã: 1 torrada com 1 fatia de queijo e abacate na massa e uma xícara de chá verde. Almoço: arroz integral, feijão, 1 bife de peito de frango grelhado, salada de folhas verdes com manga e 3 sobremesa quadrada (30g) chocolate escuroSnack amargo à tarde: 30g de cereais com amêndoas com leite de vaca ou
bebida de arroz ou aveia. Jantar: creme de abóbora com gengibre e 1 fatia de pão integralSo: 250 g de farinha de aveia ou 1 iogurte Outros alimentos importantes para incluir na dieta no caso de lúpus podem ser: alho, aveia, cebola, brócolis, couve-flor e repolho, linhaça, tomate e uva, abacate de romã, limão, tomate,
cebola, cenoura, pepino, repolho, alfa broto, beterraba e lentilha. Veja uma lista mais completa de alimentos que ajudam a combater a inflamação. Esta dica é uma dieta antioxidante funcional com propriedades anti-inflamatórias e com alimentos que protegem a pele dos efeitos nocivos do sol, que ajudam a minimizar
não só os efeitos colaterais dos medicamentos utilizados no tratamento, mas também para manter o peso constante, que é outro fator importante para manter o lúpus controlado. Olhe para o nosso para que nos preparemos para saber o que comer para se sentir bem e estar com a pele saudável: Tabela de
ingredientes funcionais para lúpusNa adição, o uso de alguns condimentos e condimentos na preparação de pratos melhora o controle da doença. Ingrediente Função FitoquímicaEarth açafrão protege a pele de danos aos raios da pimenta suncurcuida melhora a circulação e alivia a ação anti-inflamatória da dor para a
articulaçãogingerol Cumin Contribute para o LiveranetolManjerico Detoxification Reduz a dor muscular urolic alho ajuda a diminuir o colesterol e a pressão altaAgranate Proteção contra aterosclerose e doença cardíaca da suplementação de ergicovitaminaEm adição, suplementação nutricional com vitamina D e pode
ser indicado para completar o tratamento do Lúpus, por isso é importante com o reumatologista e ou nutricionista para definir uma dose adequada destes suplementos e avaliar se os sintomas diminu'ram ou n'o, ajustando-se à dose o tempo que você precisar. Você quer saber as informações técnicas sobre ou o que
você faz sobre como tratar ou pus crique no botcao a baixo. Em mundialmente LLC Girl Ingrid Hoffmann Quando eu tinha trinta anos, comecei a sentir que meu corpo estava tentando me dizer que algo estava errado. Primeiro era minhas costas e depois um pé inchado. Comecei a sofrer de asma aparente que acabou
sendo inflamação nos tecidos dos pulmões. Cada dia era um novo sintoma e um especialista diferente. Eles não conseguiram descobrir qual era o diagnóstico. Devido a uma inflamação grave no olho e sua relação com uma doença autoimune, fui estudado para doenças crônicas autoimunes e então eles finalmente
descobriram que eu sofria de lúpus eritematoso sistêmico. Também conhecido como o grande imitador porque seus sintomas são facilmente confundidos com outras doenças. Fiquei aliviada por saber que não era louca, que todos os sintomas que me atormentavam tinham uma causa. Eu sabia que não havia cura,
mas esperava que depois do tratamento, o que meus médicos indicaram, eu me sentiria melhor e continuaria com a vida ativa com a qual estava acostumado. No entanto, os efeitos colaterais dos tratamentos que tentei, muitas vezes, foram mais agudos do que os sintomas da própria doença. Perguntei repetidamente
aos meus médicos se minha dieta tinha algo a ver com a doença ou se havia alguma mudança dietética que eu pudesse fazer para reduzir os ataques de lúpus. A resposta sempre foi a mesma: não há mais nada para fazer, tome sua medicação. Eu me recusei a deixar o lúpus me privar de aproveitar a vida, então eu
me escoria para fazer mudanças na minha dieta. Eu queria encontrar alívio e reduzir o vício em drogas. Minha dieta de eliminação É verdade que não há uma dieta específica contra o lúpus, nem evidências científicas para apoiar que a mudança na dieta tenha um efeito contra a doença. Também é verdade que
existem alimentos que causam inflamação no corpo. Então comecei fazendo uma dieta de eliminação, tentando comparar como me sentia em eliminar açúcar, álcool e carboidratos processados. Rapidamente identifiquei quais ingredientes desencadearam os sintomas da doença em mim. Pouco a pouco, meu corpo
reagiu positivamente à nova dieta e parei de depender da medicação. Não que eu tenha encontrado uma cura, ou que eu não tenha que recorrer à medicação de vez em quando, mas minha qualidade de vida melhorou. Há momentos em que eu me entrego, especialmente nos fins de semana, e outros quando eu não
tenho acesso ao que eu deveria comer, mas sempre volto para alimentos que acalmam minha condição médica. O mais importante é que eu tenho ferramentas para controlar minha condição. Como controle, o Redução ou eliminação do consumo de açúcar e frutose, gorduras trans, carboidratos refinados, carnes
processadas, álcool, laticínios e café; Aumentei o consumo de alimentos anti-inflamatórios como frutas, vegetais crucíferos (brócolis, espinafre, repolho rindo, couve-flor), chá verde, peixe rico em ômega, cúrcuma, abacate, azeite de oliva, chocolate amargo, entre outros; Eu me exercito cinco vezes por semana; Eu
durmo oito horas por dia; Sr. Medito; Eu rio e gosto da vida; Café da manhã: suco de espinafre verde, pepino, aipo, salsinha, gengibre, cúrcuma, pimenta-do-reino, limão amarelo, maçã e sementes de chia. Matcha (chá verde) Almoço: salmão selvagem refogado com limão, salsinha e azeite. Batata doce ou batata
doce. Repolho, abacate e salada de erva-doce. Lanches: Iogurte grego ou kefir de leite de cabra (eu não eliminei completamente produtos lácteos porque para manter meus ossos saudáveis eu preciso de cálcio. Então eu tento consumir leite de cabra em vez de leite de vaca, ele tem conteúdo mais nutritivo, menos
lactose e mais probióticos) Stevia frutas misturadas, se você precisar adoçar. Jantar: Quinoa refogada ao estilo arroz chinês com pedaços de peito de frango, brócolis e couve-flor preparados como se fosse arroz com molho de tamari. Um pedaço de chocolate amargo para meus desejos noturnos. As doenças crônicas
manifestam-se de formas diferentes dependendo do indivíduo, da mesma forma que os tratamentos. O que funciona para mim pode não funcionar para outra pessoa e vice-versa, mas espero que você possa obter algo positivo da minha experiência. Converse com seu médico antes de implementar qualquer mudança
alimentar, especialmente se você está fazendo para uma condição médica. Depois de receber a luz verde do especialista eu aconselho você a manter um diário das mudanças que você está introduzindo tanto em sua dieta quanto em sua rotina em geral. Isso tornará mais fácil para você avaliar e identificar qual deles
vale a pena adotar a longo prazo. A dieta é um aspecto essencial da vida, fazemos uma doença crônica ou não. Na verdade, as primeiras perguntas que todos devemos fazer ao seu médico quando ele recebe o diagnóstico devem incluir uma relacionada à dieta. Algo tão fácil como perguntar o que comer e tem algum
alimento que devemos evitar. Antes de prosseguir, gostaria de fazer algo muito claro (bem, diferente): – Sempre pergunte ao seu médico. Ele conhece sua história e seu lúpus melhor. E quem melhor lhe dirá o que lhe convém e o que você deve evitar tanto em sua dieta quanto em seus hábitos de vida. – O que um
paciente toma não pode ser bom para o seu lúpus. – Pare no Google o remédio milagroso que vai levar os quilos mais do que corticosteroides... Não existe!!! E se existir, garanto que pode se machucar muito. PERGUNTE AO SEU MÉDICO!!! Muito é ruim. Até a água, sim! Use sempre a cabeça. Você tem alguma
dúvida sobre algum produto? Pare de tomar por um tempo e veja como você . Ou, melhor ainda, pergunte ao seu Ok, e agora vamos lá, certo? A partir da pergunta que todos nos fazemos: existe uma dieta que cure lúpus? Lol Não há dieta que cure lúpus. É assim que eles deixam claro para a Fundação Lupus



Americana. No entanto, uma dieta saudável e equilibrada, bem como alguns tipos de vitaminas, pode nos ajudar a ter uma melhor saúde articular e também em geral. Há alguma coisa na dieta que possa causar lúpus? Lol Mais uma vez, a Fundação Lupus Americana esclarece: o desenvolvimento do lúpus não está
relacionado à dieta. Há, no entanto, evidências anedóticas (não científicas) de que alguns alimentos podem aumentar a inflamação e, assim, piorar os sintomas, mas evidências científicas não encontraram alimentos específicos que constantemente pioram os sintomas da doença, ou contribuem para o desenvolvimento
do lúpus. E, da mesma forma, há alimentos que nos farão sentir melhor. Um exemplo é o óleo ômega 3, que ajuda muito com a inflamação e que encontramos em peixes. Eu tenho lúpus, o que devo comer? Que alimentos evitar na minha dieta? Espere, não me sobrecarregue!!! Que já temos o suficiente com lúpus e
os limites que ele nos impõe às vezes para colocar mais lenha sobre ele. Aqui eu digo relaxe! e aproveitar a vida! Porque, como eu disse, não há maior prazer em comer!  e um diz que passou de um 36 para um 42/44 por causa do maldito cortis!!!  Aqui está meu conselho e meu resumo deste artigo: coma de
forma saudável e coma o que quiser! Mas eu não sei como passar! Minhas orientações são: – Faça o que seu corpo pede e pergunte ao seu médico. PARA TUDO! Não só em comer! Não acha que está trabalhando duro o suficiente? Você merece um pouco de caprichito de vez em quando, não é? Eles não são ruins a
menos que você dê a eles todos os . Além disso, o corpo é sábio. Se ele perguntar alguma coisa, é por alguma razão. Escute! Até que eu lhe peça por loucura ou seu médico não seja proibido... Temos lúpus (ou o que seja), mas não desperdice sua vida, ok? Temos que comer de forma saudável, mas TODOS!
Tomamos lúpus ou somos tão saudáveis quanto os peres. Olha, eu vou confessar um pouco :p: de vez em quando eu coloco um bom hambúrguer entre o meu peito e as costas... Eu não deveria! Junk food lá fora!!! Por que eu tenho lúpus? Não! Porque deve ser assim para todos. O relógio. Aprenda sobre seu lúpus
com refeições também. Muitas vezes duvidamos de uma certa comida... Acontece que ele concorda que eu lotei o dia sim e não o dia do sushi e eu estou pior com lúpus! Será sushi? Ou é apenas uma coincidência e sushi não é culpa alguma? Há momentos em que perguntas como esta o médico nos diz que não sei
por que as coisas são assim. Como você verá mais tarde, há coisas que não são 100% claras em lúpus, e então eu aconselho você a fazer o que eu faço: a estratégia de fracasso . Eu, por exemplo, fiz isso com chá. Eu amo chá e estou tendo um agora . Mas um dia eu li que cafeína ruim para lúpus! (você tem
aqui em baixo). Então eu tentei e tirei o chá por um tempo (um mês ou mais, eu acho)... E foi a mesma coisa! Então eu disse que não é chá. E assim eu faço tudo na comida quando eu tenho . E, claro, nas críticas eu conto tudo ao meu médico e conto a ele minhas dúvidas sobre o possível efeito do que eu como no
meu lúpus. Se você acha que comida é ruim para o seu lúpus, pare de tomá-la e olhar. E converse com seu médico e certifique-se sempre de que o que você tirar, mantenha sempre uma dieta saudável e equilibrada. – Quando você come, é bom parar quando você ainda sente um pouco de fome. Não coma até
estourar! Essa é a coisa ruim. – Distribua refeições. Todos os nutricionistas e nutricionistas recomendam a distribuição das refeições em 5 rodadas. Dessa forma, em cada tiro comemos um pouco menos e distribuímos ao longo do dia evitamos a sensação de fome e o famoso bicada, que nos dizem muito para evitar.
De qualquer forma, se você quiser bicar, experimente nozes (cruas, não fritas) ou frutas . Tenho que confessar que não... Sou incapaz!!! Mas é verdade que eles recomendam! Toda vez que entram no hospício as enfermeiras me dão um pedaço de papel onde deixa bem claro, je :p. – Evite a ingestão de gordura e
colesterol. Mais uma vez, isso se aplica a todos!!! Não é porque você tem um pouco de . Eram bolos, rosquinhas e outras bazofias que amamos tanto e que pessoalmente engolem sem respirar quando estão naqueles malditos dias de . Não abuse do sal. Cuide de seus rins. Há muitas outras maneiras de fazer
refeições saborosas. Experimente especiarias, vinagres, etc. Há muitas opções!!!  – Peixe é bom! Você sabia que é rico em óleos de ômega 3, que ajudam muito com inflamação? Sim, eles vendem em pílulas também, então se você quiser experimentá-los, pergunte ao seu médico, ok?  sempre faço tudo com a
permissão do seu médico!!! É uma lada... Eu sei!!! Mas é necessário. Acredite em mim!!! E, se em vez de comprimidos, você toma peixe, melhor . – Inclua produtos lácteos em sua dieta. Se você não é intolerante à lactose, é claro... Os laticínios (iogurte, queijo, leite, etc.) são uma excelente fonte de cálcio, que você
já sabe que para aqueles de nós que tomam corticosteroides é essencial!!! Eu, por exemplo, me sinto mal com leite integral, então eu bebo sementes e lactose sem . São todos diferentes, certo? Então todo mundo tem que fazer o que deve ou pode!!! Todos com cabeça o tempo todo!!!  – Comer frutas e legumes
todos os dias. Meu truque até que nada era para me fazer sucos de frutas. Até eu descobrir que não era uma boa ideia porque, quando fizemos suco de fruta, nosso corpo processa como se fosse açúcar . Especialistas recomendam melhor purê para armazenar fibras. Aqui eu deixo a pirâmide alimentar, para servir
como guia, que encontrei no blog da Claire entrando na cozinha com Claire . A propósito, confira o blog!! Você tem no Nas fontes há também outro deixado para nós pela comunidade Redpacientes: bem-estar digestivo piramim. Dieta se você tomar diluente sanguíneo (sintrom, varfarina) IMPORTANTE! Fale com o
médico sobre isso, certo? Porque se sintrom ou varfarina você pode ter qualquer restrição alimentar. Por exemplo, o médico definitivamente vai dizer para você tentar evitar vegetais verdes (alface, espinafre, ...) e outras coisas como salsa, mirtilo (acabei de ler em Medline Plus! Você tem isso nas fontes). Olha, isso
não é para aqueles de nós que tomam aspirina (Adiro) em doses baixas, ok? Só para aqueles que tomam diluente sanguíneo, como sintromo ou varfarina, que agem com vitamina K. É por isso que é importante que não ultrapassemos a vitamina K em nosso . Que alimentos devo evitar se eu tiver lúpus? Em
princípio, e como regra geral, devemos evitar qualquer alimento ou suplemento que visa fortalecer nosso sistema imunológico, embora isso dependa de cada caso. É melhor perguntar ao seu médico por que ele conhece melhor o seu lúpus, certo? Você sabe que eu não sou médico!!!  Se você vai tomar quaisquer
suplementos ou pílulas típicas que vendem em farmácias ou herbalistas, converse com seu médico sobre sua composição porque eles podem ter algo que você não deve tomar. Eu sempre digo isso e nunca me cansarei de avisar: só porque são produtos naturais não significa que eles são inofensivos para nós!!!
Muitas vezes ouvimos os milagres de uma determinada erva ou de um determinado produto, mas ao lermos percebemos que o que ele faz é aumentar nosso sistema imunológico... E aqui está minha reflexão: meu médico me dá imunossupressores para inativar meu sistema imunológico... você acha que é
aconselhável que eu, sozinho, pegue algo que o ativa e valorize isso? Não faz sentido para mim!!! Vamos pensar antes de fazermos algo sozinhos. O que pedir, até o momento, é gratuito e não custa!!!  germe alfafa é basicamente a única restrição dietética para pacientes com lúpus. Eles têm um alto teor de L-
canavanina (um aminoácido não-proteína) que pode fazer com que a doença reativa. Recomendo que leia o artigo de dieta saudável e nutrição que você tem abaixo, nas fontes. Eles nos contam sobre o experimento que fizeram para testar este fato em macacos... Um deles também está morto!!!  há também alguns
estudos mostrando algumas evidências dos efeitos negativos da soja no lúpus... Enquanto leio na página da Fundação Lupus Americana, há pouca pesquisa sobre o efeito de uma dieta rica em soja para pessoas com lúpus. Um pequeno estudo foi realizado em camundongos no Japão que concluiu que uma dieta rica
em soja piorou o lúpus em camundongos. Em seguida, outro estudo (mais recente e também em camundongos) foi feito em que os resultados foram exatamente o oposto: lúpus melhorado. Então... O que nos é recomendado pela Fundação Lupus Americana é que, como sempre digo, a virtude está no centro. Eu não
acho que um pouco de soja molho de soja De vez em quando eu não vou fazer nada com você, mas você já vai à farmácia e eu compro os comprimidos... Bem, talvez não seja, não acha? Pergunte ao seu médico primeiro. Alho é outra comida que não recomendamos. Os cientistas acreditam que três das substâncias
que contêm (allitin, ajoene e tiosulfinates) podem causar uma reativação do sistema imunológico que pode levar a um surto ou agravamento da doença. Para ser honesto, meu médico nunca me baniu e eu uso de vez em quando para cozinhar. O que estou dizendo é que você não vai comprar as pílulas típicas que
estão na farmácia porque lhe disseram que eles são bons em evitar infecções e resfriados. Echinacea. É um produto cuja função é estimular o sistema imunológico, para que possa causar surtos de lúpus e leucopenia. Está provado. Da Fundação Lupus Americana nos disseram que ele também pode afetar o fígado,
causando sua inflamação e afetando a forma como processa as drogas que tomamos. Como se não estivesse certo, interagir com os imunossupressores que tomamos. Com todo mundo. Spirulina. É um tipo de algas que um membro da família pode ter recomendado para acabar com a fadiga, mas não é altamente
recomendado se você tem uma doença autoimune como o lúpus. A espirulina ativa nosso sistema imunológico e promove a formação de anticorpos e citocinas, que é o que causa surtos. Melatonina. Lembra que eu te falei sobre ela quando te contei sobre alguns dos meus remédios para lúpus? Bem, eu perguntei ao
meu médico (como eu sempre faço) e ele me deu permissão, então eu peguei por um tempo (eu não preciso ). Mas li hopkinslupus.org (você tem o link abaixo) que essa substância pode não ser tão boa para nós quanto pode ativar nosso sistema imunológico. Para não estender muito, vou te dizer que a melatonina
é um hormônio que secreta nosso corpo e é isso que regula os ciclos de sono. É segregado à noite e nós dormimos; e não é segregado durante o dia e, portanto, ficamos acordados (supõe-se, porque você já conhece meus dias de marmota, hahaha). Se tomarmos melatonina em pílulas, mudaremos algo no corpo,
sabe? E não somos recomendados para usar suplementos que o contenham, pois estimula nosso sistema imunológico. E o mesmo vale para uma droga para dormir chamada Rozerem (ramelteon) e que eu não sabia. Sabe que não estou muito perto desse tipo de . Então... se alguém diz sim e outros não... O que
é que eu faço? Eu, claro, o que meu médico me diz . Se ele me deu permissão, eu facilmente levá-la, embora, como sempre, eu vejo se há alguma mudança na pior das hipóteses desde que eu comecei a tomá-la. (Ele nunca me deu nada de errado e eu iria levá-lo novamente.) Todos sabemos que com qualquer
doença autoimune somos mais propensos a pegar qualquer vírus, resfriado ou infecção porque muitos de nós tomamos imunossupressores... O que leva muitos a produtos que ajudam a fortalecer seu sistema imunológico... Mas isso não é nada. Nada. Nossos médicos lidam com imunossupressores e outras drogas
para cancelar o sistema imunológico porque é a causa de nossos males. Se pegarmos produtos que nos fortalecem, como a espirulina ou a echinacea, estamos destruindo o trabalho dos médicos e o efeito dos tratamentos. Sempre pergunte ao seu médico!!!!! Alguns nos deixarão e outros não. Adoçantes, tomates,
batatas e pimentas também são considerados prejudiciais, mas não há evidências científicas sobre isso. Eu bebo muito tomate e batatas... Meu médico nunca me disse para... Em caso de dúvida, pergunte, certo? Não confie no que você vê na internet porque eu lhe asseguro que você vê tudo o que é assustador !!
Olhe para produtos naturais não só para lúpus, mas para qualquer pessoa, saudável ou não!!! Infelizmente, mais de um caso de aborto que senti por causa da tomada de alguma pedida que a mulher tomou durante a gravidez sem saber que ela foi abortada... Por favor... Começamos a pensar que, por ser natural, é
saudável!!! Nem sempre é... Por exemplo, outro dia eu consultei o meu se eu poderia tomar alguns comprimidos naturais e me disse para tomar o folheto de pacote para ver a composição. Então você sabe, não dê nada para um fato e peça até mesmo a maior bobagem!!! O tempo todo!!! Sou pesado e me repito muito,
mas é muito importante!!! Porque eu continuo vendo as pessoas perguntando sobre esta seda ou aquela pílula milagrosa que Mari Pepi foi curada de tal doença. Puff, estou com tanto medo!!! Porque há tantas pessoas que se aproveitam do nosso desespero e falta de conhecimento para tirar dinheiro da nossa saúde e
que elas têm que ser paralisadas!!! Você precisa saber!!! E a melhor fonte de informação é nosso médico. E, diante da dúvida, não fazê-lo é a decisão mais sábia . Porque, até onde lhe disseram, lúpus não se importa... Desculpa!! Cafeína e lúpus Não há evidência científica que mostre uma relação negativa entre
cafeína e lúpus... Eu tenho chá e nunca me disseram nada... E quando eu entro eles sempre colocam café no café da manhã e lanche, então se eles fazem é porque não é ruim. No entanto, como eu sempre digo, somos todos diferentes!  Existem alguns estudos que ligam a cafeína não à lúpus, mas à osteoporose,
e dizem que consumir café ou chá todos os dias sem fontes adicionais de cálcio (como queijo, leite, iogurte...) pode aumentar o risco de osteoporose, especialmente nas mulheres. Deixo-os nas fontes, mesmo que estejam em inglês. Já que bebo muito leite e laticínios, não me preocupo. Além disso, tenho minhas 2
pílulas de cálcio por dia . Claro, se você sofre de ansiedade, eu digo que um café não é o melhor! E com o esforço do lúpus, se você tomar um café e então você não dorme... Bem, você também não faz bons negócios, não acha? :p não tomar chá de manhã para jogar fora e eu não . O que a cafeína está
fazendo muito bem é para dores de cabeça  As enfermeiras me disseram quando eu tive a punção lombar (eu estava morrendo de dor!). E a verdade é que melhora. Agora, quando acordo com dor de cabeça, troco meu chá por café . Em caso de dúvida, tente ver o que funciona para você! E o mais importante,
pergunte ao seu médico! Porque li que o café pode interferir na absorção de cálcio pelo osso, o que não é muito bom para a osteoporose . Coca-Cola e lúpus nunca foram banidos... Além disso, quando eu tinha uma punção lombar, as enfermeiras e o médico me encorajaram a beber cocaína, pois a cafeína ajuda a
reduzir as dores de cabeça. Mas há pessoas que são banidas por seus médicos da Coca-Cola. A verdade é que todos devemos evitá-lo porque tem muito açúcar. Em caso de dúvida: pergunte ao seu médico ou pare de tomá-lo... No total, você não se importa muito, não é? Como se não houvesse bebidas no
mercado!!! De qualquer forma, bebidas cortadas não são muito saudáveis, digamos. O consumo habitual de Coca-Cola está relacionado à perda de massa óssea em mulheres (estudos não têm mostrado os mesmos resultados em homens), o que para muitos nos dá um risco de osteoporose, e mais se tomarmos
corticosteroides por longos períodos de tempo, como é o meu caso. A conclusão alcançada por alguns estudos é que esse fenômeno se deve ao ácido fosfórico, que impede a absorção de cálcio dos ossos e que aparentemente contém Coca-Cola. Embora seja verdade que existem muitos alimentos diários que
também contêm essa substância, não é prejudicial. Porque? Porque é encontrado com outras substâncias que causam um equilíbrio e, portanto, não tão prejudicial. Se eu não entendi mal o que li, no caso da Coca-Cola, o ácido fosfórico não é acompanhado por nenhum ingrediente que o neutralize, então nós o
engolimos inteiro e causa um efeito nocivo nos ossos. Álcool e lúpus também não são proibidos, em princípio! A menos que você tenha uma condição especial ou tome medicação que você não precisa beber com ou porque você pode ter o fígado. Nunca fui banido, e bebo minhas felizes tinturas de verão. No entanto,
eu sempre bebo com MODERAÇÃO  ... Bem... Até agora... porque não suporto mais tingimento. Assim que tento uma gota de álcool, meu rosto fica vermelho e tenho um calor que minha mãe!!!  sem álcool. Aconteceu comigo na outra vez que fui prescrito e o médico e ele disse que sim foi por causa daquela
pílula. Que, na verdade, eles deram aos alcoólatras como tratamento, para que ele parasse de beber! E se você quiser mais sobre álcool e lúpus (ou desconforto articular) deixo nas fontes uma ligação de pacientes vermelhos em um estudo que associa o consumo moderado de álcool com um menor risco de
desenvolver artrite reumatoide. Este estudo mostra que mulheres que consomem regularmente mais de três bebidas por semana, há pelo menos 10 anos, eles correm metade do risco de desenvolver artrite reumatoide em comparação com aqueles sem álcool. De qualquer forma, você pode ver que há estudos como
cor!!! Pergunte aos seus médicos e faça o que quiser. Afinal, é sua saúde!!! O que estamos proibidos de fazer é tabaco. ENTÃO PARE DE SMOKING!!!  diuréticos e lúpus Consulte o médico. Por que eu digo isso? Porque toda vez que leio sobre corticosteroides vejo pessoas imediatamente aconselhando você a
tomar diuréticos... Devido à retenção de fluidos... Quando, em primeiro lugar, isso é um mito!!!! Mantém mais fluido da conta, mas a face da lua cheia, barriga e assim por diante, é gorda. Magra gordura, meus filhos!!! Então os diuréticos não vão funcionar muito... Bem, aqui eu tenho algo a dizer: eu sou proibido por
diuréticos. Garanto que cozinho quase nenhum sal e que como muitas frutas e legumes e como uma dieta equilibrada (bem, um pouco caprichito de vez em quando, mas isso não é nada!). Ainda assim, meus 30mg de cortis fizeram seus milagres. Não é só retenção de fluidos, é FAT. Porque são assim que os
corticosteroides são. Eu já posso inflar com diuréticos, que continuarão lá. Além disso, como eu disse, um dia eu pedi ao meu médico e ele quase me matou para ter tal evento ... Então sempre pergunte. Por que não posso tomar diuréticos? Meus rins estão um pouco fracos, então tenho que cuidar deles. Se eu tomar
diuréticos, meus rins funcionarão mais do que o normal e podem estar usando... É como se você fosse pegar um carro elétrico de 90hp e você vai colocá-lo em 200... Você queima o motor . Sacarina e adoçantes Muito tem sido dito sobre o risco de câncer para aqueles que tomam sucroline. Especialmente um cara
que contém uma substância chamada aspartame que eu já te falei. Depois de uma rápida consulta com a FDA, vi um artigo que deixo nas fontes e que conclui que, após estudos, seu uso é seguro . Além disso, a partir da página cancer.org nos disseram que sim, que estudos foram feitos em ratos e que no início
parecia haver uma relação entre adoçantes e câncer de bexiga, especialmente em homens... No entanto, na condução deste estudo em homens não houve tal coisa. Portanto, o efeito sobre ratos e homens foi totalmente diferente. Conclusão: A camurça é segura quando se trata de câncer de acordo com a FDA,
embora eu tenha visto alguma organização que é totalmente contra ele. Eu, como sempre, vou me guiar pelo que a FDA diz! E deixe todos vãodoso como vêem, certo? É para isso que o mundo é livre!  Bah, eu tenho a sacarina. Nunca fui banido e fui ótimo em consegui-lo... No hospício eu também entendi... É uma
boa razão, certo? Mais uma vez, em caso de dúvida: pergunte ao . Ou pare de tomá-lo... Redbull e outras bebidas energéticas Para começar, eu pessoalmente não gosto deles. Não é porque estamos doentes, que é que eu não gosto deles. para os saudáveis...... Mas você sabe o que sobre que têm essas
coisas??? Puf puf puf não!!! Meu namorado toma e é minha luta continua indo para eu parar!!!! Então eu vou ver se eu posso encontrar um peso para todos saírem, :p. A FDA não os desencoraja, pois a quantidade de cafeína que eles contêm não é alarmante e pode ser comparada com a de um café... Vou deixar
notícias sobre isso nas fontes. Desde que a FDA foi solicitada a investigar este tipo de bebida após a morte de uma menina que foi dito ter sido por causa deste tipo de bebida. Por enquanto, encontrei algo sobre essas bebidas misturadas com álcool: bebidas energéticas e álcool Há muitos que misturam esse tipo de
bebida com vodca, certo? Seja iiiiiii que eu conheço :p... Parece que a FDA não acha muito engraçado. Digo-lhe: em novembro de 2010, a FDA enviou cartas a 4 empresas avisando-as que a cafeína adicionada às suas bebidas alcoólicas era um aditivo inseguro. O motivo: a cafeína faz com que o consumidor perca a
consciência da quantidade de álcool que está bebendo, podendo assim produzir intoxicação por etilus mais facilmente. Também encontrei na página da FDA a carta que deixo nas fontes onde vários cientistas realizaram um estudo sobre a mistura desses dois produtos e chegaram à mesma conclusão: não há
evidências de que o uso de cafeína em bebidas energéticas seja seguro. Portanto, se você é saudável ou tem uma doença, tenha em mente que a FDA não recomenda misturar álcool com bebidas energéticas (contendo cafeína) porque a cafeína nos faz beber mais sem perceber o álcool que comemos... até que seja
tarde demais. Quanto à Red Bull e assim por diante... Para o mesmo que ele pode nos dizer para tomar com moderação, mas eu não acho nada conclusivo sobre isso para ser prejudicial até que seja tomado com moderação ... Eles avisam aqueles com problemas cardíacos e pressão alta, mas nada mais... Por outro
lado, eu, por exemplo, sofro de ansiedade... Diga-me o circo que eu montaria se pegasse coisas assim!!! Soprar que horror... Que hora ruim só de pensar . Então, como eu sempre digo, com uma cabeça, certo? Além disso, acho que se eu não tiver energia e pegar um desses... Vou usar mil, certo? E então, quando
o efeito desaparece... Cataplaf!!! No chão com todo o equipamento? Uma semana de sofá para reabastecer? Não, obrigado. Se eu tenho 5 colheres de sopa, prefiro dar a elas em vez de beber uma dessas para fazer parecer que tenho 10...  No noticiário que surgiu recentemente da morte do consumo de uma
dessas bebidas energéticas... Eu li todos eles e todos dizem a mesma coisa que eu acabei de dizer. Deixo todas as notícias nas fontes, além da página da OCU onde eles falam sobre isso. Uvas Ojito e suco de uva com isso porque a FDA diz que pode interferir com certas drogas!!! E não seria a primeira vez que ouço
uma coisa dessas, pois não? Lembre-se que quando se trata de ciclosporina você já está que não poderíamos misturar com suco de uva ou toranja, não é? Porque há mais drogas com as quais as uvas podem interagir e é por isso que precisamos evitá-la. Eu não acho que nada vai acontecer para tomar os 12 uvitas
no final do ano, ok? Mas é isso!!! Ou, melhor ainda, pergunte ao médico, que é o mais sábio sempre . Por que uvas são ruins com alguma medicação? De acordo com a FDA, as uvas farão com que a droga seja absorvida cada vez mais na corrente sanguínea e isso pode aumentar os efeitos negativos.... A droga
com a qual não é recomendado tomar uvas ou suco de uva é a seguinte: Drogas de redução de colesterol: zocor (simvastatina), Lipitor (atorvastatina) e Pravacol (pravastatina). Eu tomo o segundo, mas eu não tomo as uvas, apenas mirtilo, o que é muito bom para o rim!  para baixar a pressão arterial, como
Nifedical e Afeditab (sua substância ativa é nifedipine). Ciclosporina: Neoral e Sandimmune. Medicamentos para ansiedade: BuSpar, cuja substância ativa é buspirone. Medicamentos para o tratamento de arritmias: Cordarone e Nexterone (sua substância ativa é amiodarona). Alguns anti-histamínicos (para alergia),
como Allegra, que contém fexofenadina. Olho!!! Nem todas as drogas nestas categorias são afetadas por uvas, ok? Então pergunte ao seu médico ou leia o folheto do pacote. Eu sei que alguns dão pânico real (mais de um trânsito ou muita notificação, sim!!!) mas você tem que lê-los, gente!! Minha recomendação
pessoal... Vá com a cabeça!!!  você acha que alguma comida se safa com suas doenças ou seu lúpus? Pare de tomar por um tempo e veja as mudanças!!! E pergunte ao seu médico! E o mais importante, diante da dúvida, pare de tomá-la. Se você já ouviu falar de alguma cura milagrosa em um fórum ou na
Internet... Desconfiança!!! Milagres não existem... E se eles existem, eu digo que eles não vêm de tomar uma weed ou uma pílula! Buaaaah acabei de ver outro dos mil locais que oferecem a cura milagrosa para o lúpus!!! Como sempre, um suposto ex-sofredor lhe conta seu caso e aquele milagre! Ela está curada!!! E
então ele vende seu livro e oferece seus serviços e experiência por uma certa quantidade... Enfim... Sem comentários... Além disso, ele te vende o baço que não come álcool e que para de comer metade das coisas saudáveis que comemos... Sem essa!!! Você pode comer TUDO, mas com moderação algumas coisas,
ok? No dia em que eu encontrar o milagre eu lhe asseguro que eu guardo em letras maiúsculas, com luzes de neon para todos verem e de graça!!!! Dê-os àqueles que oferecem saúde em troca de dinheiro... Não se apaixone por essas coisas, na verdade!!! Garanto que quem passou por momentos difíceis devido à
doença NÃO VENDE a cura ou o milagre... Pelo menos eu tive um momento difícil e eu estou passando pelo lúpus ruim, eu não quero que ninguém passe por isso... Eu não me importo se eles têm dinheiro ou não!!! Não quero que ninguém faça o que passei... Vou dar o tratamento de graça!!! E olha, eu. sem um euro
mescher, :p. Mas, pelo menos para mim, o e o bem-estar de uma pessoa é inestimável. E eu certamente não vou usá-lo. Se você tem lúpus ou qualquer outra doença, não perca a cabeça com o tema da dieta, ok? Já temos preocupações suficientes e garanto que, embora em algumas coisas sejamos um pouco
limitados, na dieta nem tanto! Aproveite para comer, o que é o melhor!  Ah, ei, depois de escrever tudo isso, vou tentar algumas coisas, ver se notei alguma diferença. Se não me custar, não é? Adeus aos refrigerantes. Oi, as campainhas, vamos ver como eu faço. De vez em quando, eu tenho uma Coca-Cola, e é
isso, que você não tem que ser radical também, certo?  me diga seus resultados se fizer o mesmo teste!!! No meu chá, é claro, não vou desistir por enquanto, je :p. Artigos relacionados: Origens: Fontes:
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