
 
 

CENTRO DE RESPONSABILIDADE INTEGRADO
PARA O TRATAMENTO CIRÚRGICO DA 
OBESIDADE E DOENÇAS METABÓLICAS

SERVIÇO DE NUTRIÇÃO E ALIMENTAÇÃO 

CUIDADOS ALIMENTARES 
APÓS CIRURGIA BARIÁTRICA

DIETA FASE 4 Fase de Adaptação Final:
Esta introdução é feita cuidadosamente segundo as indicações da(o) Nutricionista. 
É necessária uma mastigação demorada e completa.

DIETA FASE 5 Alimentação “Normal”:
Mantendo:
• Alimentos proibidos: alimentos fibrosos e duros, porções duras dos alimentos, 
bebidas gaseificadas, refrigerantes, bebidas alcoólicas, salsicharia, charcutaria, molhos, 
conservas, caldos de carne, bolos, doces, compotas, mel, marmelada, sumos, gelados;
• Mastigação demorada e completa dos alimentos;
• Refeições de pequeno volume;
• 6 a 7 refeições/dia;
• Água ou outras bebidas não-açucaradas, 30 minutos antes ou 1 hora depois das refeições.

NOTAS:
 
É de extrema importância que na Consulta de Nutrição, nos transmita:
• Qualquer sintoma que tenha após a ingestão dos alimentos: náuseas, 
vómitos, mal-estar, enjoos, enfartamento, etc.;
• Qualquer alimento ingerido que ainda não tenha sido autorizado;
• Qualquer alteração feita ao esquema alimentar.
Estas informações visam adequar e contornar eventuais situações.
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A realização de uma Cirurgia Bariátrica é apenas o início de um tratamento longo 
que requer cuidados específicos. Estes cuidados têm como objetivo tornar o 
processo de emagrecimento saudável e evitar o aparecimento de complicações 
posteriores.

Temporização (aproximada) de cada tipo de dieta:

• Dia 0: Cirurgia = Dieta Zero, no internamento;
• Dia 1: Dieta com líquidos claros, até cerca de 7 dias pós-operatório;
• Dieta Líquida de Transição: Dieta Líquida para o 8º dia pós-operatório, 1 dia;
• Dieta Líquida: Dieta Fase 1, a partir do 9º dia até ao 1º mês pós-operatório, 
cerca de 3 semanas;
• Dieta Mole: Dieta Fase 2, para o 2º mês pós-operatório, cerca de 1 mês;

Até esta fase só são permitidos os alimentos descritos no esquema alimentar, 
estando proibidos todos os restantes.

• Dieta de Cozidos e Estufados (de fácil digestão): Dieta Fase 3, para o 3º mês 
pós-operatório, cerca de 1 mês;
• Dieta de Adaptação Final: Dieta Fase 4 – a partir do 4º mês pós-operatório, cerca de 
2 meses;
• Alimentação “Normal”: Dieta Fase 5, cerca de 6 meses pós-operatório, alimentação 
muito próxima do “normal” com algumas restrições.

Durante todo este processo:

• O volume das refeições deve ser o correto, nunca maior. O intervalo entre as 
refeições deve ser respeitado. O número de refeições/dia deve ser cumprido. As 
refeições devem ser feitas de forma demorada, mastigando e envolvendo completamente 
os alimentos na boca antes de engolir. As refeições devem ser feitas num local 
calmo e descontraído;
• A ingestão de água ou outros líquidos não-calóricos deve ser feita 30 minutos 
antes ou 1 hora depois das refeições, e nunca durante, num mínimo de 1,5 a 2,0 
litros/dia.

Dieta com Líquidos Claros:

Esta fase é de extrema importância para a recuperação após a cirurgia. Tem 
como objetivo hidratar, e dar repouso ao estômago operado. Consiste na 
ingestão de pequenas quantidades (50ml – cerca de 1 chávena de café) de 
água, infusões, caldos coados e bebidas desportivas.

DIETA FASE 1 Dieta Líquida de Transição + Dieta Líquida:
Esta fase é de extrema importância para a recuperação após a cirurgia. O não 
cumprimento dos cuidados alimentares pode acarretar complicações, como dor 
e vómito.

Dieta Líquida de Transição (8º dia): faz a transição da dieta de líquidos claros, 
para a dieta líquida. Constituída na totalidade por refeições líquidas de apenas 
60ml/cada.

Dieta Líquida: após a dieta de transição, inicia a dieta líquida que irá manter até 
ao fim do 1º mês pós-operatório (até à data da primeira Consulta de Nutrição 
após a cirurgia). O volume por refeição será de 120ml. Durante esta dieta, serão 
adicionados suplementos proteicos para enriquecer a alimentação e permitir 
uma melhor recuperação e um emagrecimento mais saudável.

Alimentos permitidos: leite magro, iogurte magro líquido, sumo natural de frutas, 
sopa de legumes.

DIETA FASE 2 Dieta Mole:
Constituída por alimentos de consistência mole, mantendo os pequenos volumes 
por refeição.

Alimentos permitidos: leite magro, iogurte magro sólido, queijo fresco magro/ requeijão, 
pão, tostas, bolachas não-açucaradas, batidos, sopa de legumes, arroz, massa, 
puré de batata, carne picada, peixe desfiado, puré de legumes, alimentos muito 
bem cozinhados, puré de fruta e fruta cozida/assada.

DIETA FASE 3 Dieta de Cozidos e Estufados (de fácil digestão):
Evolução para uma consistência mais próxima do ideal, com a introdução de 
uma maior variedade de alimentos.
Implica uma total cozedura dos alimentos e uma mastigação demorada e completa, 
de forma a não restar qualquer pedaço de alimento.

Alimentos permitidos: leite magro, iogurte magro sólido, queijo fresco 
magro/requeijão, pão, bolachas não-açucaradas, tostas, cereais não-açucarados, 
alimentos muito bem cozinhados (arroz, massa, batata, peixe, ovo, carnes brancas, 
legumes muito bem cozidos), fruta crua (madura).

Alimentos proibidos: grelhados, fritos e assados; carnes vermelhas, alimentos 
fibrosos e duros, porções duras dos alimentos, legumes crus, bebidas gaseificadas, 
refrigerantes, bebidas alcoólicas, salsicharia, charcutaria, molhos, conservas, 
caldos de carne, bolos, doces, compotas, mel, marmelada.


