
Até indicação em contrário deve evitar:

- Alimentos muito quentes ou muito frios;
- Alimentos açucarados;
- Chocolate;
- Enchidos, fumeiro e conservas;
- Feijão, grão de bico, ervilhas, favas, lenti-
lhas e pão de farinhas escuras (integral, 
centeio, broa, pão com sementes, entre 
outros);
- Alimentos condimentados e picantes;
- Fritos, refogados e assados no forno com 
gordura;
 - Café, chá preto e colas.

Foi submetido a uma cirurgia gástrica?
Então, leia com atenção...

Centro Hospitalar de Trás-os-Montes
e Alto Douro, EPE
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Durante os primeiros dias deve comer 
alimentos de consistência mole (ex. farinhas 
lácteas, sopas de leite com pão,  sopa 
passada, açorda, farinha de pau, empadão e 
outros pratos afins, legumes bem cozidos ou 
triturados, fruta cozida ou assada).
A sua alimentação deve progredir lentamen-
te a partir da 2ª semana após a alta hospita-
lar. 
Introduza um alimento de cada vez para 
avaliar melhor as suas tolerâncias alimenta-
res. 
Coma e beba lentamente. Mastigue bem os 
alimentos.
Permaneça sentado durante 20 a 30min 
após as refeições. Nunca se deite depois de 
comer. 

Faça 6-7 refeições por dia, pouco volumosas, 
não estando mais que 3h00 sem comer. 

Entre a sopa e o prato principal faça um 
intervalo de 30min. 

Prefira carnes magras, peixes e aves 
(cozinhados com pouca gordura).

Coma legumes de cor clara e bem cozidos. 
Evite nesta fase inicial as hortaliças verdes 
escuras (grelos, nabiças, espinafres, agrião, 
entre outros).

Não beba mais do que 1 copo de água às 
refeições, procurando beber, fora delas, 6 a 8 
copos de água ou chá de ervas por dia, a uma 
temperatura ambiente.

As bebidas com álcool atrasam a digestão dos 
alimentos, por isso não são aconselhadas nos 
primeiros 15 dias após cirurgia.

Se o cheiro da comida lhe 
causa náuseas ou vómitos, 
opte pela cozedura como 
modo de confecção, pois o 
cheiro torna-se menos 
intenso.

Se acordar enjoado, faça 
um pequeno-almoço mais 
leve e evite o leite à ceia.
Controle o seu peso sema-
nalmente.


