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ORIENTAÇÃO DIETÉTICA*  

PROIBIDO Bebidas Alcoólicas, Cigarro, Refrigerantes (todos os tipos) e Farinhas. Não utilize qualquer 
medicação que contenha Aspirina (AAS®), Diclofenaco Sódico (Cataflan® e Voltaren®) e/ou 
Prednisona (Predsin®) sem orientação médica. Frituras em geral; Frutas ácidas (laranja, tangerina, 
abacaxi, maracujá e acerola); Temperos fortes (Vinagre, limão e Pimenta) e alimentos embutidos 
(salsicha, salame e linguiça).  

EVITAR (consumir somente uma porção mensal): chocolate e chás fortes (verde preto e hortelã). As 
frituras e alimentos condimentados em geral (pizzas, hambúrgueres, pastéis, “bombas”, salgadinhos, 
paneladas e sarrabulhos), assim como mariscos (camarão e caranguejo), carne de porco e de animais 
silvestres (tatu, paca e jabuti) não devem ser consumidos. Use a tabela de substituição do verso. 

 RECOMENDAMOS alimentar-se devagar, mastigar bem os alimentos e não ficar de jejum mais que seis 
horas consecutivas. Ingerir pelo menos 2.500 ml de água por dia de maneira fracionada. Água de coco, 
chá de erva cidreira e camomila podem ser consumidos á vontade. PROIBIDO TOMAR LIQUÍDOS ÁS 
REFEIÇÕES (Exceto no café da manhã).  

SUGESTÃO DE CARDÁPIO 

Café da Manhã e Lanches (Matutino & Vespertino) 

 Frutas: mamão, melão, pera, morango, banana-maçã, caju, goiaba e melancia. 
 Cereais: farelo de trigo, aveia e granola; Pão francês sem miolo, pão integral ou de centeio; Mel e geleia 
de frutas. Torrada, bolacha de água e sal, bolacha de fibras; Queijo branco e magro, requeijão Light, 
Ricota, Presunto de peru, Frango desfiado ou Atum; deve-se evitar todos os derivados do leite de vaca 
em natura, podendo substituir por: Iogurte Activia (3X por semana) e/ou Leite de soja.   

Almoço e Jantar 

 Arroz Integral (2 colheres de sopa), Feijão Carioquinha; Saladas com legumes, verduras cozidas (exceto 
batata), grãos (ervilha, lentilha, milho, etc.); Temperos: sal marinho, tempero verde e azeite de oliva, 
 Carnes Vermelhas Magras (chá, lagarto, alcatra e aba de filé) podem ser preparadas grelhadas, assadas 
ou cozidas; Peixes somente aqueles provenientes do Mar (Pescada, Badejo, Robalo, Atum e Sardinha). 
Use óleo de girassol no preparo dos alimentos e tempere a salada com Azeite Extra Virgem. 

Ceia e Sobremesa 

 Gelatinas Diet, Manjar, Pudim (sem farinha), uma porção de fruta (mamão, melão, maçã, pera, morango, 
banana-maçã, caju, melancia ou laranja-lima) ou Salada de frutas que pode ser acrescida com mel ou 
clara em neve. Na ceia você pode optar também pela canja ou caldo de ovos.  

 



 

LISTA DE OPÇÕES PARA SUBSTITUIÇÃO ALIMENTAR 

"Que seu remédio seja seu alimento, e que seu alimento seja seu remédio" 

 


