
• Incluir líquidos claros em 
pequenos goles frequentes - 
Incluir isotônicos, água de coco, chás, 
água;

• Evitar: bebidas gaseificadas e/ou 
com cafeína, bebidas e sucos 
açucarados; 

• Volume do gole 20 a 30 mL a 
cada 5/10 minutos, de acordo com 
a tolerância. Volume total diário 
1500mL a 1900mL/dia.

• Incluir caldos e gelatinas; 

• Manter líquidos neutros para 
hidratação;

• Volume máximo de caldo: 200mL 
2x por dia (ingerir em pequenos goles 
de 20 a 30 mL por vez);

• Iniciar suplementação de 
vitaminas / minerais;

• Volume total diário 1500mL 
a 2000mL/dia.

• Incluir sopas de legumes 
cremosas, iogurtes líquidos, 
bebidas a base de soja, suplementos 
proteicos (máximo de 20g por vez);

• Manter líquidos claros 
para hidratação;

• Volume máximo de sopas/iogurte: 
200mL 1a 2x por dia (ingerir em 
pequenos goles de 20 a 30 mL por vez).

• Incluir caldos e gelatinas; 

• Manter líquidos neutros para 
hidratação;

• Volume máximo de caldo:
2x por dia (ingerir em pequenos goles 
de 20 a 30 mL por vez);

• Iniciar suplementação de 
vitaminas / minerais;

• Volume total diário
a 2000mL/dia.

• Incluir sopas de legumes 
cremosas, iogurtes líquidos, 
bebidas a base de soja, suplementos 
proteicos 

• Manter líquidos claros 
para hidratação;

• Volume máximo de sopas/iogurte:
200mL 1a 2x por dia (ingerir em 
pequenos goles de 20 a 30 mL por vez).

• Introduzir gradualmente 
alimentos cozidos: arroz, carnes 
macias, vegetais cozidos, frutas sem 
casca, leguminosas cozidas;

• Manter líquidos neutros para 
hidratação, sempre 30 minutos 
antes ou após as refeições;

• Manter ingestão proteica em 
60g/dia ou mais;

• Volume de refeição 120 gramas 
por refeição (4 a 6 colheres de sopa);

• Evitar frituras, carnes 
secas/duras, doces em geral;

• Manter mastigação e atenção as 
refeições.

 Incluir preparações 
pastosas e que possam ser 
amassadas com garfo: 
purê de vegetais, frutas sem casca, 
ovos, carnes magras moída ou 
triturada;

• Mastigar bem os alimentos, 
descansando os talheres entre as 
garfadas;

Manter iogurtes e/ou 
suplementos proteicos;

• Fazer 4 a 6 refeições ao dia;

• Volume aproximado da refeição:
60 a 70 gramas (3 colheres de sopa);

• Quantidade mínima de proteínas 
por dia: 60g/dia (20g por vez);

• Líquidos neutros 1500 a 
1900mL/dia (30 minutos antes ou 
após as refeições).

• Introduzir gradualmente 
alimentos cozidos: 
macias, vegetais cozidos, frutas sem 
casca, leguminosas cozidas;

• Manter líquidos neutros para 
hidratação, sempre 30 minutos 
antes ou após as refeições;

• Manter ingestão proteica em 
60g/dia ou mais;

• Volume de refeição 120 gramas 
por refeição

• Evitar frituras, carnes 
secas/duras, doces em geral;

• Manter mastigação e atenção as 
refeições.

• Incluir preparações 
pastosas e
amassadas com garfo: 
purê de vegetais, frutas sem casca, 
ovos, carnes magras moída ou 
triturada;

• Mastigar bem os alimentos, 
descansa
garfadas;

• Manter iogurtes e/ou 
suplementos proteicos;

• Fazer 4 a 6 refeições ao dia;

• Volume aproximado da refeição:
60 a 70 gramas 

• Quantidade mínima de proteínas 
por dia: 60g/dia (20g por vez);

• Líquidos neutros 1500 a 
1900mL/dia
após as refeições).

1ª 2ª 3ª

• Incluir alimentos integrais e 
ricos em fibras/proteínas;

• Aumentar gradativamente o 
consumo de proteínas (1,1g/kg/
peso ideal/dia);

• Realizar 3 refeições e 2 
lanches diariamente;

• Volume de 8 a 10 colheres de 
sopa (200g). O volume progride 
gradativamente para 250 a 
300 gramas por refeição;

• Manter mastigação eficaz;

• Manter líquidos neutros 
para hidratação (1,5 a 2L/dia);

• Manter ingestão de 
suplementações, conforme 
indicado pelo médico ou 
nutricionista; 

• Buscar alimentação com 
alimentos de qualidade, 
priorizando o consumo 
proteico para evitar a perda 
de massa magra;

• Evitar excesso de gordura 
saturada;

• Excluir açúcares e álcool;

• A dieta deve ser adaptada 
ao peso, idade, sexo e IMC.

FASE FASE FASE

4ª 5ª 6ª

DIETA LÍQUIDA 
CLARA

LÍQUIDA 
COMPLETA

DIETA NEUTRA 
OU LÍQUIDA 
DE PROVA

PASTOSA BRANDA NORMAL

FASE FASE FASE

INÍCIO / DURAÇÃO
DIA 1 E 2

INÍCIO / DURAÇÃO
DIA 15 A 28

INÍCIO / DURAÇÃO
DIA 29 A 45

INÍCIO / DURAÇÃO
A PARTIR DO 46º DIA

INÍCIO / DURAÇÃO
DIA 3 A 7

INÍCIO / DURAÇÃO
DIA 7 A 14

A TABELA ABAIXO RESUME AS ETAPAS DE 
DIETA PÓS-CIRURGIA BARIÁTRICA.1,5,6,10



• Utilizar técnicas de mindful eating (comer com atenção plena) incluindo: evitar atividades que possam 
distrair a atenção durante a refeição (computadores, celulares e TV); levar mais de 20 minutos para 
cada refeição;

• Mastigar cuidadosamente os alimentos. Comer grandes quantidades por vez pode ocasionar 
desconforto pelo reduzido tamanho do estômago;

• Evitar bebidas gaseificadas; o dióxido de carbono presente nessas bebidas aumenta a pressão 
intra-abdominal e ocasiona desconforto;

• Evitar bebidas açucaradas e sucos. Essas bebidas são calóricas e estão relacionadas a menor perda de 
peso. Além disso, podem levar a ocorrência de síndrome de dumping (passagem rápida do estômago para o 
intestino, de alimentos com grandes concentrações de gordura e/ou açúcares);

• Reduzir alimentos gordurosos, ricos em gordura (carnes ricas em gordura, alimentos fritos, manteiga, 
alimentos processados). Esses alimentos estão relacionados a maior ingestão calórica e menor perda de 
peso;

• Evitar beber junto das refeições. Incluir líquidos neutros (sem calorias) antes (30min) de cada refeição ou 
após (30 a 60 min).

ESTUDOS RECENTES FAZEM ALGUMAS CONSIDERAÇÕES SOBRE OS 
HÁBITOS ALIMENTARES DOS PACIENTES PÓS CIRURGIA BARIÁTRICA.2,6,9 

VEGETAISGRÃOS FRUTAS ÓLEOS LEITE CARNES
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A PIRÂMIDE ABAIXO MOSTRA QUE, NA ALIMENTAÇÃO DO PACIENTE SUBMETIDO À CIRURGIA BARIÁTRICA, 
AS PROTEÍNAS DEVEM CONTRIBUIR COM PARTE DAS CALORIAS DIÁRIAS (80 A 120G/DIA), METADE DO PRATO DEVE 
SER OCUPADO PELA PROTEÍNA. PODE-SE VARIAR OS GRUPOS ALIMENTARES, BUSCANDO CARBOIDRATOS DE BAIXO 

ÍNDICE GLICÊMICO. OS SUPLEMENTOS NUTRICIONAIS FAZEM PARTE DESTA ROTINA.7,8,9,10

PROTEÍNAS

VITAMINAS


