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I. ORIENTAÇÃO NUTRICIONAL 

✓ Baseada na ingesta de líquidos na primeira semana. O volume é reduzido, 50 ml (01 copinho dos 
de café) de 20 em 20 minutos.  

✓ Beba muito lentamente.  

✓ Líquidos liberados: água, água de coco, sucos coados, chás, gelatina, gatorade e caldos ralos 
coados.  

✓ Utilizar adoçantes e NUNCA o açúcar nesta primeira fase. A desobediência a esta dieta poderá 
colocar em risco a sua vida!  

✓ Siga as orientações da nutricionista.  

  

RECOMEDAÇÕES PARA TODOS OS ESTÁGIOS DA DIETA 
 

  Após o início da dieta pastosa, faça em torno de seis refeições pequenas ao dia. Inicie com duas 
colheres (sopa) por refeição, aumentando gradativamente; Coma lentamente e mastigue bem os 
alimentos (25 ou 30 mastigadas, para cada gafo ou colher); 
 

 Evite alimentos ricos em gorduras: manteiga, maionese, leite de coco, azeite de dendê, creme de 
leite, molhos, carnes gordas e frituras em geral; A ingestão dos alimentos ricos em  açúcar (geléia, mel, 
xarope de milho, leite condensado, refrigerante, marmelada etc) não é recomendada, pois pode 
ocasionar a “Síndrome de Dumping”  (mal estar, náuseas, desmaios e vômitos) quando ingeridos. 
 

 Não beba líquido junto às refeições. Isso pode causar vômito e dilatar o “novo”  estômago; 
 

 Evite os alimentos formadores de gases tais como: repolho, pimentão, feijão e pepino; Não 
consumir hortaliças cruas, somente quando for permitido. 

 
 Se o suco de alguma fruta formar resíduo não esquecer de côa-lo.Use sempre adoçante artificial, 

lembre-se que VOCÊ CONTINUA DE DIETA. 

 Obedeça aos horários regulares de alimentação sempre intercalando de 15 em 15 min. 

 Não beba apressadamente. Não tome líquidos deitado. Não tome líquidos durante o almoço e 

jantar. A ingestão só é permitida 1 hora após estas refeições.  

 Lembre-se: você vai perder peso gradativamente, portanto não fique ansioso. 

 Obedeça simplesmente a regra do bom comportamento e serão magras as possibilidades de você 
não controlar o peso. 

 
 

ORIENTAÇÃO NUTRICIONAL 

1º e  2º DIA: DIETA ZERO. (Período Hospitalar). 
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3º DIA: LÍQUIDA DE PROVA V = 30ml 1 em 1 hora. (Período Hospitalar) 

Dieta com Chá (adoçante), água de coco e líquidos claros. 

Após o 3ª dia de pós-operatório você deverá receber alta hospitalar e começar o CONTROLE 
ALIMENTAR DOMICILIAR, você é responsável por sua alimentação a partir de agora. Seu 
comprometimento é essencial para o sucesso da Cirurgia.  

 

4º DIA: LÍQUIDOS CLAROS A CADA 30 MINUTOS VOLUME 50ML. (Período Domiciliar) 

Chá c/ adoçante artificial, Água de coco e Sucos (laranja, maçã, caju e goiaba) diluídos c/ adoçante 
artificial.  

Caldos : carnes brancas e legumes (chuchu, abóbora, cenoura e beterraba) coados. 
 
 
5º DIA: LÍQUIDA COMPLETA V= 50ML DE 30 EM 30 MIN. 
 
Leite desnatado c/ adoçantes  
 
Suco(laranja, caju, goiaba, pêra) diluído c/ adoçante e coado. 

Sopa de frango ou carne e legumes (batata, cenoura ou abóbora, chuchu) liquidificada e coada. 
 
Vitamina de maçã ou mamão c/ leite desnatado e adoçante. 
 
Água de coco e  Leite desnatado c/ adoçante ou Chá c/ adoçante. 
 
 
6º DIA ao 45º DIA: DIETA LÍQUIDA 50ML DE 15 EM 15 MIN. 
 
>>> Entre o 7ª e o 10ª dia será retirado o dreno abdominal sentinela <<< 
 
Chás, Leite desnatado c/ adoçante artificial (5 gotas), mingau (Arrozina, Mucilon de arroz, Maisena ou 

Cremogema) e Suco de frutas. 
  
Caldo de legumes com carne ou frango liquidificados e coados. 
 
Iogurte diet ou Gelatina diet. 
 
Vitamina de frutas c/ leite desnatado (banana, caju, maçã, mamão ou goiaba).  
 
Caldo de carne ou peixe ou frango coado e engrossado com maisena e farinha de trigo. 
 
Leite desnatado c/ adoçante ou chá adoçante artificial (5 gotas).  
 
TEMPEROS PERMITIDOS 

 Usar temperos como: tomate, cebola, cheiro-verde e salsa nos caldos. 

Quando estiverem prontos  passar no crivo. 
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APÓS 45 DIAS : PASTOSA SEM AÇÚCARES CONCENTRADOS. 
 
0700h Papa de cereal (aveia, maisena, arrozina, mucilon de arroz) com leite desnatado c/ adoçante. 
 
0900h Frutas (maçã, banana, pêra) cozidas ou iogurte diet ou desnatado. 
 
1200h Salada cozida e amassada ou suflê ou purê de legumes (duas colheres de sopa), frango ou peixe 

cozido e desfiado, carne moída ( 1 colher de sopa), liquidificado, arroz pastoso (2 colheres de sopa), 
caldo de feijão (1 colher de sopa), gelatina diet como sobremesa.(1 colher de sopa de cada.) 

 
1500h Vitamina de frutas (banana, mamão, goiaba, acerola,, caju) ou iogurte desnatado. 
 
1800h Seguir a mesma dieta de 12hs. 
 
2100h Leite desnatado c/ adoçante ou mingau ou chá c/ adoçante. 
 
 
A partir de  90 DIAS ATÉ o 120  : BRANDA SEM AÇÚCARES CONCENTRADOS. 
 
0700h Leite desnatado c/ adoçante, pão, queijo branco ou requeijão light. 
 
0900h Fruta ½ unidade média cozida (banana, pêra, maçã). 
 
1200h Salada cozida(2 colheres de sopa), carne moída ao molho (1 colher de sopa), arroz (2 colheres de 

sopa), feijão liquidificado ( 1 colher de sopa) sobremesa fruta(1/2 unidade cozida). 
 
1500h Iogurte desnatado ou suco com biscoito ou torrada (1 unidade). 
 
1800h Salada cozida ou purê de legumes, frango ou peixe cozido, arroz cozido, sobremesa (fruta cozida). 
 
2100h Chá com adoçante e biscoito (2 unidades), ou mingau com adoçante. 
 
 

OBSERVAÇÃO : Finalmente, em torno de 4 meses após a cirurgia, os alimentos normais em consistência são 

introduzidos em pequenos volumes e de acordo com a sua tolerância. 
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LISTA DE ALIMENTOS RECOMENDADOS E EVITADOS 
 

 
GRUPO ALIMENTAR ALIMENTOS RECOMENDADOS ALIMENTOS EVITADOS 

 
 

Pães, cereais, arroz e 
massas. 

 

 
Pães-moles, fatiados, de forma. 

Biscoito, torradas, cereais, instantâneos 
cozidos e sem açúcar. 

 
Pães duros ou biscoitos 

amanteigados, pastelarias. 
Todos ricos em açúcar. 

 
 

Hortaliças 
 
 

 
Todas cozidas ou purê, exceto àquelas para 

evitar. 

Folhosas cruas, brócolis, 
abóbora, couve-flor, pepino, 
pimentão e outras hortaliças 
formadoras de gases.Podem 
ser introduzidas lentamente. 

 
Frutas 

 

 
Todas cozidas 

Todas as cruas.Frutas em 
calda e suco com açúcar. 

 
 

Leites, iogurte e queijo. 
 

 
Leite desnatado, iogurte natural, queijos 

brancos. 

 
Achocolatados ou  

Milkshakes. 
 
 

Carnes, aves e peixes. 
 
 

 
Carnes, aves, peixes cozidos e grelhados. 

 
Carnes duras, crocantes, 

empanadas ou fritas. 

 
Gorduras, óleos e 

açúcares. 
 
 

 
Preferencialmente vegetais. 

Adoçantes artificiais. 
Gelatina diet. 

 
Açúcar, leite condensado, 
mel, xarope, goiabada, 

geléia, alimentos ricos em 
açúcar refinado, maionese, 

creme de leite e leite de coco. 
 
 

Bebidas 
 
 

 
Café, chás, todas as bebidas não alcoólicas 

sem açúcar. 

Todas as bebidas alcoólicas. 
Bebidas não alcoólicas 

contendo açúcar, 
refrigerantes e água com 

gás. 
 
 
 
 
 

II. CURATIVOS   

✓ Retire o curativo antes do banho, lave a ferida operatória com água corrente e sabão neutro, 
secar após o banho com gaze ou toalha limpa.  

✓ Freqüentemente ocorre a saída de secreção serosa (“gordura derretida”) pela ferida.  

✓ Durante o banho deve realizar a expressão dos bordos da ferida para facilitar a drenagem da 
secreção de gordura.  
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✓ Caso a ferida esteja seca, deixe-a exposta. Caso houver drenagem de secreção, recubra-a com 
gaze ou absorvente.  

✓ Comunicar à equipe a ocorrência de drenagem de secreção purulenta pela incisão, dor, 
abaulamento, calor e vermelhidão importantes no local.  

✓ Evite exposição da ferida ao Sol, pois pode levar a escurecimento local.    

III. ATIVIDADES FÍSICAS  

✓ Quanto mais caminhar, melhor. Diminui a probabilidade de trombose venosa e Atelectasia 
(esvaziamento)  pulmonar; acelera o retorno da atividade intestinal (diminuindo os gases e as 
dores abdominais).  

✓ Pode subir e descer escadas. Pode deitar de lado ou em decúbito ventral (barriga para cima).  

✓ Pode dirigir automóvel, realizar suas atividades laborativas e retomar atividades sexuais assim 
que se sentir seguro. Evitar pesos e abdominais por 15 dias para cirurgia por vídeo e 45 dias para 
cirurgia convencional.  

✓ Desenvolva atividades físicas regulares progressivamente, pacientes que realizam atividades físicas 
no pós-operatório emagrecem mais e com mais saúde.  

✓ Após 10 dias pode tomar banho de imersão (banheira, praia e hidroginástica).  

Continue o uso do Respiron® durante pelo menos 15 dias de pós-operatório. 

IV. RECOMENDAÇÕES GERAIS  

✓ O uso de antiinflamatórios como aspirina (AAS®), Cataflan® e Voltarem® (Diclofenacos) deve ser 
evitado.  Os comprimidos devem ser tomados triturados e o conteúdo de cápsulas dissolvido nos 
primeiros 15 dias.  

✓ Reintroduza um alimento por vez no seu cardápio, em pequenas quantidades e observe a aceitação 
individual.  

✓ A maioria dos pacientes vomita na mudança progressiva das fases da dieta. Isso ocorre devido a 
partículas mal mastigadas e geralmente regride espontaneamente com redução transitória da dieta e 
uso das medicações prescritas.  

✓ Reeducar os hábitos alimentares comendo vagarosamente e mastigando bem os alimentos é muito 
importante para evitar vômitos recorrentes.  

Geralmente, as complicações graves ocorrem nos doentes que não realizam o 
acompanhamento pós-operatório adequado. 
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ACOMPANHAMENTO AMBULATÓRIAL PÓS-OPERATÓRIO 
 

Período Médico Exames Complementares 
 
 

15 dias 

 
Cirurgião do Aparelho Digestivo. 

(Dr Ozimo Gama) 
 

 
Orientação Comportamental 

Avaliação da Ferida Operatória 
Exame Físico dos Aparelhos Orgânicos. 

 
21 dias 

 
 

 
Cirurgião do Aparelho Digestivo. 

(Dr Ozimo Gama) 
 

 
Exame Físico dos Aparelhos Orgânicos. 

 
45 dias 

 

 
Cirurgião do Aparelho Digestivo. 

(Dr Ozimo Gama) 
. 

 
Exame Físico dos Aparelhos Orgânicos. 

 
90 dias 

 

 
Clínica Médica / Gastroenterologia 

(Dra Flávia Serra) 
 

Cirurgião do Aparelho Digestivo. 
(Dr Ozimo Gama) 

 
Nutricionista 

 

 
Hemograma Completo 

Transaminases 
Cálcio 

Paratohormonio 
Hemoglobina Glicada 

Vitamina B / Vitamina D 
Ferro 

Ferritina 
Transferrina 
Albumina 

 
 
 

120 dias 
 
 

 
Endocrinologista / Cardiologista 

PSICOLOGO 

 
Controle das Co-Morbidades 

 
 

180 dias 
 
 

 
Clínica Médica / Gastroenterologia 

(Dra Flávia Serra) 
 

Cirurgião do Aparelho Digestivo. 
(Dr Ozimo Gama) 

 
 

Nutricionista 

 
Hemograma Completo 

Transaminases 
Cálcio 

Paratohormonio 
Hemoglobina Glicada 

Vitamina B / Vitamina D 
Ferro 

Ferritina 
Transferrina 

US de Abdome Superior 
Endoscopia Digestiva 

 
 

A partir de 180 dias. 
(a CADA 6 MESES) 

 
Cirurgião do Aparelho Digestivo. 

(Dr Ozimo Gama) 
 

Clínica Médica / Gastroenterologia 
(Dra Flávia Serra) 

 
Nutricionista / Psicólogo 

 
 

 
A cada 06 (seis) meses para AVALIAÇÃO CLÍNICA PÓS-

OPERATÓRIA e Controle do Emagrecimento. 

 


