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Por favor leia atentamente todas as informações contidas neste manual; 
pensamos que só um doente bem esclarecido pode ter sucesso. A informação 
aqui contida não substitui o diálogo com os seus médicos, enfermeiros, 
nutricionistas ou psicólogos. Estamos sempre disponíveis para as dúvidas
que possam surgir.

No serviço que oferecemos, temos a participação de vários profissionais da 
área de saúde, como cirurgiões, anestesistas, endocrinologistas, cardiologistas,
pneumologistas, psicólogos, psiquiatras, nutricionistas e enfermeiros. Todos 
procuram oferecer o que há de mais actual no tratamento da sua doença, 
a obesidade.

CENTRO 
RESPONSABILIDADE
INTEGRADO
TRATAMENTO CIRÚRGICO
DA OBESIDADE E DOENÇAS 
METABÓLICAS DO CHEDV



INTRODUÇÃO

O tratamento cirúrgico da obesidade não é novo. Foi descrito há mais de 60 anos. 
No entanto, a cada dia, novas técnicas são descritas e aperfeiçoadas visando a
melhoria dos resultados e diminuição das complicações.

DEFINIÇÃO

A obesidade é reconhecida hoje como um  importante problema de saúde 
pública. É uma doença crónica, progressiva, fatal, geneticamente relacionada e 
caraterizada pela acumulação excessiva de gordura e desenvolvimento de 
outras doenças (co-morbilidades). O critério mais usado na avaliação do grau 
de obesidade de um indivíduo é através da determinação do índice de massa 
corporal (IMC).  
Este índice é calculado dividindo o seu peso (kg) pelo quadrado da sua altura (m): 

Peso
Altura

Exemplo: 
Se mede 1,70 m e pesa 80 kg  
IMC = 80 : (1,70 x 1,70) = 27,68

Excesso de Peso 25 a 30 Kg/m²
Obesidade Grau I 30 a 35 Kg/m² 
Obesidade Grau II  35 a 40 Kg/m² 
Obesidade Grau III  >40 Kg/m²  
Obesidade Grau IV  >50 Kg/m²  

Magreza  <18 Kg/m²  
Normal  18 a 25 Kg/m² 



PROBLEMAS DECORRENTES DA OBESIDADE

As repercussões da obesidade no organismo variam directamente com o 
aumento do IMC, ou seja, quanto maior for o seu IMC, maiores serão as 
hipóteses de desenvolver uma ou mais comorbilidades como as enumeradas
 abaixo:

RISCOS INERENTES À OBESIDADE

Estatísticas mostram que, na faixa dos 25 aos 35 anos, a taxa de mortalidade 
dos grandes obesos com o dobro ou mais do peso ideal é 12 vezes maior 
do que na população em geral.  Essas pessoas morrem mais cedo porque
desenvolvem quadros patológicos decorrentes da obesidade. 

OPÇÕES DE TRATAMENTO

As opções de tratamento relacionam-se com o grau de obesidade. Pessoas com 
IMC até 30, desde que não tenham desenvolvido co-morbilidades 
médicas podem ser tratadas apenas pelos métodos tradicionais (dieta, 
exercício, medicamentos e mudança dos hábitos alimentares). Estes métodos, 
isoladamente, já se mostraram pouco eficazes nos casos de obesidade
mórbida. 
Um tratamento comprovadamente eficaz na redução de peso, com manutenção 
a longo prazo, nos casos graves de obesidade é a CIRURGIA, desde que associada
 a uma mudança radical no estilo de vida.

Hipertensão Arterial

Doença Coronária 
Insuficiência cardíaca

Diabetes tipo 2
Apneia do sono (paragem respiratória durante o sono) 

Hiperlipidemia (elevação do colesterol e triglicerídeos)

Esteatose hepática (depósito de gordura no fígado)

Cálculos da vesícula biliar
Doenças articulares especialmente nos joelhos e tornozelos

Doenças vasculares como varizes e má circulação nas pernas

Cancro do intestino, próstata, mama, endométrio e ovários
Alterações da menstruação

Incontinência urinária (perda de urina)
Infertilidade
Impotência sexual



Existem, no entanto, tipos diferentes de cirurgia, cabendo à equipa cirúrgica a
escolha da técnica que melhores resultados lhe poderá trazer.

EM QUEM ESTÁ INDICADO O TRATAMENTO CIRÚRGICO?

- Pacientes com IMC acima de 40 Kg/m2
- IMC acima de 30 Kg/m2 que possuam co-morbilidades médicas
- Ter mais de 18 anos de idade
- Não ser dependente de álcool ou outras drogas
- Falha no tratamento médico (o paciente deve ter tentado outros tratamentos)
- Obesidade estável nos últimos 2 anos
- Não ser portador de doença grave ou condição que contra-indique a cirurgia 

- Ter compreensão dos riscos e consequências da cirurgia

A CIRURGIA ESTÁ INDICADA POR MOTIVOS ESTÉTICOS?

Não. Estamos a falar de uma intervenção complexa, que pode ser definitiva e 
com consequências nos seus hábitos de vida. O único objetivo é mehorar/ tratar 
a obesidade e  as co-morbilidades associadas, para que possa ter uma vida 
mais longa e mais saudável. No entanto, sendo a obesidade uma doença crónica 
ela exige, mesmo após a cirurgia, um tratamento de manutenção: 
hábitos de vida saudáveis.

EXAMES E CUIDADOS NECESSÁRIOS NO PRÉ-OPERATÓRIO

- Exames de sangue;
- Exames de urina;
- Electrocardiograma ;
- Ecocardiograma;
- Radiografia de tórax;
- Endoscopia Digestiva Alta com biopsia para pesquisa de "H. pylori";
- Ecografia abdominal;
- Provas de função respiratória;
- Avaliação por Nutricão;
- Avaliação por Psicologia Clínica ou Psiquiatria;
- Avaliação por Endocrinologia;
- Avaliação por Anestesiologia;
- Consentimento informado assinado

Caso se confirme na biopsia gástrica que tem uma infecção por H. pylori, vai 
precisar de fazer um tratamento médico durante alguns dias e aguardar 1 mês 
até fazer um exame – teste de urease, que não é doloroso ou incómodo – de 
forma a confirmar que a infecção foi correctamente tratada. Caso persista a 
infeção, terá de repetir o tratamento.



CONSIDERAÇÕES IMPORTANTES PARA TODAS AS CIRURGIAS DA OBESIDADE

A cirurgia não deve ser realizada até que sejam compreendidos pelo doente, os 
seguintes itens:

- A cirurgia da perda de peso não é uma cirurgia estética;
- A decisão de escolher o tratamento cirúrgico exige uma avaliação dos riscos e 
benefícios;
- O sucesso da cirurgia de perda de peso depende de mudanças do seu estilo de 
vida para sempre, com dieta, exercício físico e mudanças de comportamento;
- Podem surgir problemas após a cirurgia, o que poderá levar a uma nova 
operação;
- No caso de mulheres em idade fértil, a gravidez é uma contra-indicação para a 
realização da cirurgia. Está desaconselhada a gravidez até aos 18 a 24 meses
após realização da cirurgia bariátrica;
- Todos os doentes têm de assinar um consentimento escrito a autorizar a cirurgia, 
após devidamente esclarecidos sobre a mesma.

PELO FACTO DE SER OBESO CORRO MAIOR RISCO EM SER OPERADO?

Sim corre. A Obesidade é uma doença grave, que predispõe a complicações 
cirúrgicas graves.

Após qualquer cirurgia, os doentes obesos têm um risco acrescido de sofrer 
determinadas complicações, que são comuns aos vários tipos de cirurgia a 
seguir descritos, nomeadamente:

- embolia pulmonar (pacientes obesos, acamados e com problemas vasculares, 
estão sujeitos ao desenvolvimento de coágulos nas veias das pernas, que podem 
soltar-se e serem levados pela corrente sanguínea até ao pulmão, podendo 
causar até a morte)
- atelectasia (colapso de áreas do pulmão causada principalmente pela 
respiração pouco profunda)
- infeções (pneumonias, infeções urinárias, infeções da ferida operatória)
- seromas – complicações das feridas operatórias
- hérnias internas e/ou da parede abdominal
- enfarte agudo do miocárdio
- morte

As complicações podem ocorrer basicamente em três momentos: 
No período intra-operatório, no pós-operatório imediato e mais tardiamente. 
Para todas as cirurgias, o risco de mortalidade existe.



Consiste na remoção de parte do estômago 
ficando o novo estômago limitado a um 
pequeno tubo.
Não há alteração da continuidade com o 
intestino e por isso não há alterações da 
absorção de alimentos.

Resultados: 
A perda de excesso de peso é em média de 68%.

QUAIS SÃO AS CIRURGIAS QUE EXISTEM?

Existem diferentes tipos de cirurgias, divididas de forma simplista em 3 grupos. A 
nossa equipa não tem predileção por nenhuma técnica; entendemos que devemos 
adequar o procedimento a cada paciente. Assim avaliamos individualmente o perfil 
de cada paciente para saber qual a cirurgia mais indicada para esse mesmo paciente.

1. OPERAÇÕES QUE APENAS REDUZEM O TAMANHO DO ESTÔMAGO OU RESTRITIVAS

Estas técnicas caracterizam-se pela diminuição da capacidade gástrica impedindo a 
ingestão de grandes volumes de comida. Estas cirurgias não impedem a ingestão de 
líquidos, nomeadamente os hipercalóricos como gelados, refrigerantes, leite conden-
sado, etc. Por este motivo, é necessária grande colaboração do paciente para que os 
resultados sejam compensadores.

a) Gastrectomia em manga ou “sleeve gastrectomy”

Cirurgia restritiva.

A operação tem riscos?
Tem sim. Esta é uma cirurgia de alta complexidade, realizada em pacientes que pos-
suem, frequentemente, muitas co-morbilidades (hipertensão, diabetes, doença 
coronária, etc.). Podem ocorrer complicações, uma vez que a medicina não é uma 
ciência exacta e a evolução é diferente em cada caso. A adequada preparação pré-
operatória, os cuidados no pós-operatório imediato e factores relacionados 
com a sua doença são decisivos na boa evolução. As principais complicações da 
cirurgia são:

• Perfuração do estômago ou do esófago
• Fístula da superficie de secção do estômago
• Obstrução gástrica e atraso de esvaziamento gástrico 
• Hemorragia intra-abdominal
• Abcesso intra-abdominal
A mortalidade associada com esta cirurgia é de cerca de 0,9%.

Estômago 
removido



2. OPERAÇÕES COMBINADAS OU MISTAS

Nas técnicas combinadas há construção de um pequeno reservatório de estômago, 
assim como a exclusão de um segmento de intestino. Esta cirurgia é a que se adequa na 
maioria dos casos de doentes obesos. Quando o paciente se alimenta, o reservatório de 
estômago enche-se rapidamente, mandando um sinal ao cérebro que o interpreta como 
saciedade. O paciente deverá aprender a mastigar muito bem os alimentos e a ingeri-los 
muito  lentamente. Além disso, se o indivíduo "abusar" de alimentos doces/calóricos, sentirá 
mal-estar, tonturas e diarreia. Este quadro é chamado de Síndrome de Dumping, decorrente 
da passagem rápida para o intestino de alimentos ricos em carbohidrato

a) Bypass gástrico

Certas co-morbilidades, tais como apneia do sono, aumento de tensão arterial e diabetes 
tipo 2, melhoram ou são curadas; No caso particular da diabetes, 86 a 90% dos doentes 
deixam de ser diabéticos após o bypass gástrico.

A operação tem riscos?
Tem sim. Esta é uma cirurgia de alta complexidade, realizada em pacientes que possuem, 
frequentemente, muitas co-morbilidades (hipertensão, diabetes, doença coronária, etc.). 
Podem ocorrer complicações, uma vez que a medicina não é uma ciência exacta e a 
evolução é diferente em cada caso. A adequada preparação pré-operatória, os cuidados 
no pós-operatório imediato e factores relacionados com a sua doença, são decisivos na 
boa evolução. 

As principais complicações da cirurgia são:

• Abertura das linhas de sutura utilizadas para separar o estômago 
• Deiscência (“não cicatrização) das anastomoses
• Perfuração do intestino
• Hemorragia digestiva
• Abcesso intra-abdominal
• Peritonite
• Oclusão intestinal
• Hemorragia intra-abdominal
• Hérnias internas
A mortalidade associada a este procedimento é de 0,7 a 1%.

É criada uma pequena bolsa na parte superior do 
estômago que limita a quantidade de alimentos capaz 
de ser ingerida; Uma parte do intestino delgado é desviada, 
atrasando a mistura dos alimentos com os sucos 
digestivos, evitando-se a absorção calórica completa.

Resultados: 
• Média de 70 a 80 % da perda do excesso de peso um 
ano após a cirurgia;
• Após 10 anos, os pacientes mantém 50% da perda do 
excesso de peso;



3. CIRURGIAS COMBINADAS COM MAIOR COMPONENTE DE BYPASS INTESTINAL

b) SADI´S
Consiste na remoção de parte do estômago ficando o novo estômago limitado a um 
pequeno tubo, tal como na gastrectomia em manga; secção do duodeno na porção inicial 
e ligação deste ao intestino delgado mais distal (deixando vários metros de intestino sem 
contacto com os alimentos).
Esta técnica está associada a perda de excesso de peso na ordem dos 80-95%  no 1º ano.
O SADI-S, bem como o duodenal switch, são técnicas mais complexas e que excluem do 
contacto com os alimentos, quantidades maiores do intestino. Por este motivo, nestas 
duas técnicas existe maior probabilidade de défices de vitaminas, minerais e de 
proteínas, bem como de diarreias.

As principais complicações da cirurgia são:
• Deiscência das anastomoses
• Perfuração do intestino
• Abcesso intra-abdominal
• Peritonite
• Fístula do estômago cortado em manga
• Oclusão intestinal
• Hemorragia intra-abdominal
• Hemorragia digestiva
• Hérnias internas

A taxa de mortalidade descrita é de 1,1%



c) Duodenal Switch

Consiste na remoção de parte do estômago ficando o novo estômago limitado a um 
pequeno tubo, tal como na gastrectomia em manga e no SADI-S; secção do duodeno na 
porção inicial e ligação deste ao intestino delgado mais distal (deixando vários metros de 
intestino sem contacto com os alimentos). Ligação (anastomose) entre dois segmentos do 
intestino delgado, a 1 metro de distância do cólon.
Esta técnica está associada a perdas de excesso de peso de 90-95% e que podem ser 
mantidas 20 anos após a cirurgia.
A melhoria da diabetes, hipertensão e dos níveis de colesterol,  pode ocorrer em quase 
100% dos doentes.
Esta é a técnica cirúrgica mais eficaz de todas e por isso usada nos doentes com IMC 
mais elevado. 
Tal como no SADI-S, existe uma maior probabilidade de défices de vitaminas, minerais e 
de proteínas, bem como de diarreias.

As principais complicações da cirurgia são:
• Deiscência das anastomoses
• Perfuração do intestino
• Abcesso intra-abdominal
• Peritonite
• Fístula do estômago cortado em manga
• Oclusão intestinal
• Hemorragia intra-abdominal
• Hemorragia digestiva
• Hérnias internas

A taxa de mortalidade descrita é de 1,1%
.



CIRURGIA LAPAROSCÓPICA OU ABERTA?

A cirurgia vídeo-laparoscópica permite a realização dos mais diversos procedimentos 
cirúrgicos através de pequenas incisões, através das quais os instrumentos e um sistema 
óptico entram na cavidade abdominal. A imagem é transmitida directamente a um monitor 
onde o cirurgião pode ver, com alta definição de imagem, aquilo que vai progressivamente 
realizando.
Pelas suas características permite uma mais rápida recuperação, menor dor e acompanha-se 
de benefícios estéticos, uma vez que não são necessárias grandes incisões. 
Esta via vai ser usada preferencialmente na sua cirurgia; no entanto há sempre a possibilidade 
de a cirurgia não poder ser feita desta forma e que por isso tenhamos de a converter numa 
cirurgia clássica (aberta) – com uma incisão maior.

INTERNAMENTO
O seu internamento será agendado pelo seu médico cirurgião. Será internado(a) na 
véspera ou no próprio dia da cirurgia. A partir das 22 horas da véspera deverá ficar em 
jejum. Quando o seu internamento ocorrer no próprio dia da cirurgia, não se esqueça que 
na véspera só pode ingerir alimentos líquidos. As cirurgias tem duração variada, mas a 
permanência no Bloco Operatório é maior que o tempo cirúrgico, pois há o período da 
indução da anestesia e o período da recuperação da anestesia no recobro.

O que devo levar para o internamento?
• Os seus medicamentos habituais – embora não os deva tomar sem autorização médica
• Roupa interior básica
• Objectos de higiene pessoal
• Chinelos

Evite ter consigo objetos de valor.

PÓS-OPERATÓRIO IMEDIATO
No início da dieta após a cirurgia – 1º dia de pós-operatório -  começará a ingerir líquidos, 
em pequenos volumes (50 ml a cada 20 minutos); inicialmente será apenas água e chá; 
no 2º dia serão acrescentados caldos coados de legumes, de frutas e bebidas isotónicas 
– Isostar®, Aquarius®, etc. O objectivo desta medida é não distender o seu novo estômago.

Alta Clínica
A data da alta é variável tendo em conta o doente, o tipo de cirurgia realizada e a área de 
residência (distância ao hospital). À data de alta levará para casa uma carta com todas as 
informações pertinentes para o seu médico de família e enfermeiro.
A medicação prescrita inclui: analgésico, protetor gástrico e injecção para prevenção de 
tromboses.



PÓS-OPERATÓRIO 

ORIENTAÇÕES NUTRICIONAIS

Antes da cirurgia
A alimentação do paciente candidato a cirurgia deverá conter poucas calorias, ser variada 
e (várias refeições durante o dia, em pequeno volume).
Não passe muito tempo sem comer nada, porque isso vai deixá-lo com mais fome e na 
próxima refeição vai comer mais. Mastigue bem os alimentos. Coma devagar. O tempo de 
refeição via influenciar diretamente o seu peso!
Cerca de 15 dias antes da cirurgia vai ter que fazer, em casa, uma dieta específica – a 
chamada dieta cetogénica; é fundamental que a cumpra rigorosamente, pois esta tem 
como objetivo diminuir o tamanho do fígado e a quantidade de gordura intra-abdominal, 
para que desta forma diminua o risco da cirurgia. Quanto mais gordura visceral (intra-ab-
dominal) perder, mais fácil se torna o procedimento cirúrgico.

Depois da cirurgia
Lembre-se que na primeira semana vai ingerir  apenas líquidos. Após este período 
introduziremos um alimento de cada vez para observar as reacções e a tolerância individual. 
A sua alimentação evoluirá gradualmente de líquidos para pastosos e posteriormente 
para sólidos.
Mastigue bem e vagarosamente os alimentos, de forma a dissolve-los quase totalmente 
na boca. Lembre-se que o seu estômago é pequeno e existe uma passagem estreita para 
os alimentos sólidos. O tempo de refeição recomendado após estas cirurgias é de 35 a 40 
minutos.

Não consuma bebidas alcoólicas e licorosas, pois além de irritantes para o estômago, são 
muito calóricas. Também não deve ingerir bebidas gasosas que distendam o seu pequeno 
estômago.
Lembre-se do Síndrome de Dumping. Não coma doces e não consuma bebidas calóricas.
Ao comer frutas não engula os caroços ou pevides.

O que é proibido?
Bebidas alcoólicas. Alimentos calóricos (pudins, gelados, leite, leite condensado, etc.). Os 
alimentos sólidos estão proibidos no primeiro mês. Nada de bebidas gasosas. A sua 
alimentação evoluirá progressivamente para pastosos e para sólidos. 
O tabaco e o álcool são expressamente desaconselhados após estas cirurgias, podendo 
aumentar o risco de complicações associadas. O tabaco leva ao aparecimento de úlceras 
no estômago, as quais podem ser complicadas por hemorragias graves e/ou perfuração. 
O consumo de pequenas quantidades de álcool pode levar ao alcoolismo crónico e 
cirrose. 



CUIDADOS COM A FERIDA OPERATÓRIA
Após a alta será suficiente mudar o penso em dias alternados. Deverá medir a temperatura 
axilar de manhã e à noite.

Não hesite em contactar-nos se:
• Tiver febre – temperatura axilar igual ou superior a 38º
• Dor abdominal que não alivia com o medicamento analgésico que vai levar à data de alta
• Dor intensa no ombro
• Falta de ar
• Perda de sangue nas fezes
• Taquicardia – pulso muito rápido, superior a 100 batimentos por minuto

O QUE EVITAR
Evite trabalhos pesados, pegar em pesos e caminhadas com esforço, pelo menos durante 
30 dias após a cirurgia.

CONTRACEPÇÃO ORAL E GRAVIDEZ

Antes da cirurgia bariátrica deve consultar o seu médico de familia ou ginecologista, 
informando-o da data da mesma; a gravidez está desaconselhada nos primeiros 18 a 24 meses 
após estas cirurgias.

OUTROS MEDICAMENTOS
Após a realização destas técnicas está DESACONSELHADA a toma de medicamentos 
anti-inflamatórios, uma vez que podem causar hemorragias, ulceras e até perfurações do 
estômago. Deve sempre informar sobre a técnica cirúrgica à qual foi submetido. Isso vai 
levar o médico que o avaliar, a ponderar a utilização desse tipo de medicamentos. Em 
alguns casos eles podem ser tomados, desde que por períodos curtos de tempo e sempre 
associados a um protector de estômago.

A absorção de muitos tipos de fármacos pode ser alterada após estas cirurgias.

Suplementação Vitamínica
A suplementação de vitaminas é recomendada para toda a vida e para todos os tipos de 
cirurgias bariátricas. O tipo e a quantidade de vitaminas pode variar consoante o tipo de 
cirurgias e também para cada doente em particular. A falta de vitaminas poderá manifestar-se 
de forma muita tardia e com quadros clínicos muito graves. 

 



OBJECTIVOS, BENEFÍCIOS E RESULTADOS

A razão do tratamento cirúrgico baseia-se no princípio de que os benefícios do 
controle da obesidade superam os riscos e consequências do tratamento cirúrgico, 
e que os riscos de não tratar são muito superiores aos relacionados com a 
cirurgia.
Muitos trabalhos têm mostrado que a perda de peso após a cirurgia leva a melhoria 
ou cura das seguintes condições: incontinência urinária, apneia do sono, diabetes 
tipo 2, pseudotumor cerebral, hipertensão arterial, disfunções hormonais femininas, 
hipoventilação pulmonar, hiperlipidemia, problemas articulares e 
ainda uma importante melhora da auto-estima.

A cirurgia da obesidade não é uma fórmula milagrosa de emagrecimento. É 
parte de um conjunto de medidas que representam uma mudança no estilo de 
vida.  Dieta, exercício e cirurgia, actuam em conjunto e tanto a dieta como o 
exercício dependem única e exclusivamente de si. Esteja ciente dessas 
mudanças e assuma a sua parte neste compromisso.



CENTRO HOSPITAL DE ENTRE O DOURO E VOUGA, E.P.E.
Centro de Responsabilidade Integrado de 
Tratamento Cirúrgico da Obesidade e 
Doenças Metabólicas (CRITCODM)

Telefone: 259 379 700 
Email: cri.tcodm@chedv.min-saude.pt

 
 

 
 




