
Cirurgia bariátrica 
(da obesidade) 



CIRURGIA BARIÁTRICA 
(DA OBESIDADE) 

Descrição do ato clínico

Existem várias técnicas cirúrgicas para tratar 
a obesidade, sendo que as mais frequentes 
são o bypass gástrico e a gastrectomia vertical 
(Sleeve), ambas geralmente efetuadas por via 
laparoscópica.

O Bypass consiste na criação de uma bolsa 
gástrica de dimensões reduzidas à qual se associa 
uma alteração no intestino delgado que tem por 
objetivo diminuir a absorção de alimentos.

A gastrectomia ver tical  consiste na 
redução do estômago com remoção de 
cerca de 3/5 deste órgão.

Cuidados pré-operatórios

n  Consultas de especialidade; Nutricionista, 
Psicólogo, Fisioterapeuta;

n  Consulta de anestesia;

n  Dieta/jejum (de acordo com a indicação 
do anestesiologista);

n  Banho pré-cirúrgico – deverá ser feito com 
solução aquosa de Cloro-hexidina 4% na 
véspera da cirurgia (noite) e na manhã do 
próprio dia da cirurgia;

n  Exames/Medicação do domicílio – levar 
para o hospital; certifique-se se haverá 
medicamentos que deve suspender antes 
da intervenção;

n  Antes de ir para o bloco operatório deve 
retirar próteses (dentária, ocular) e adornos 
e colocar meias elásticas.

Cuidados pós-operatórios (imediatos)

n  Após a cirurgia é previsível que vá para a 
Unidade de Cuidados Intermédios (UCIC); 
Unidade Medicina Intensiva (UMI);

n  Manter repouso no leito até indicação clínica;
n  Não retirar as meias elásticas, estas devem 

ser mantidas até ao 1.º levante;
n  Movimentar as pernas e os pés de 2 em 2 

horas e até fazer o 1.º levante;
n  É importante fazer exercícios respiratórios, 

para melhorar a função respiratória e 
recuperação cirúrgica; suster a respiração 
durante alguns segundos, e deitar o ar fora 
muito lentamente pela boca;

n  Quando tossir deve conter com as mãos a 
ferida operatória;

n  Não mexer nos pensos e drenos;
n  Manter pausa alimentar até indicação clínica;
n  Cumprir regime alimentar prescrito.

Cuidados pós alta (domicilio)
n  É importante que providencie a presença de 

um acompanhante/familiar no momento da 
alta e para apoio no pós-operatório;

n  Retomar a medicação habitual de acordo 
com indicação médica;

n  Se a sutura operatória for com cola biológica, 
no banho não deve esfregar, secar sem fric-
cionar, se for penso não molhar;

n  Se tiver pontos ou agrafes estes são retira-
dos entre o 8º e 9º dia de pós-operatório, 
que habitualmente coincide com a primeira 
consulta após cirurgia;

n  Não conduzir até indicação clínica;
n  Retomar lentamente a atividade física, evitar 

esforços físicos ou pegar em pesos;
n  Após indicação clínica deve iniciar 30 minu-

tos de caminhadas diárias, com acréscimo 
gradual de outras atividades no final do pri-
meiro mês;

n  Alimentação - seguir indicações da consulta 
de nutrição e aconselhamento médico, deve 
ser cumprido na integra para evitar enfarta-

mento e possibilidade de vómito. Se sentir 
enfartamento deve parar imediatamente a 
alimentação e comunicar ao seu médico;

n  Após a cirurgia da obesidade é necessário 
tomar suplementos vitamínicos e ser acom-
panhado pelo grupo de obesidade;

n  Se surgir obstipação deve contactar o seu 
médico, não deve fazer laxantes, que podem 
provocar cólicas, vómitos e gases;

n  É normal que nas primeiras 3 semanas exista 
uma sensação de cansaço extremo. 

n  Contactar o médico ou recorrer ao hospital 
em caso de dor e abdominal intensa e per-
sistente (que não alivie com a medicação), 
aumento considerável do volume abdo-
minal, Vómitos incoercíveis e intolerância 
alimentar, febre constante (superior a 38º), 
alertar para a existência de dor e edema 
nos membros inferiores, dor torácica, disp-
neia ou mal-estar geral, taquicardia, dor 
no ombro esquerdo, Sinais de infeção no 
local cirúrgico (vermelhidão, calor e edema) 
(inchaço);

n  Nos doentes hipertensos e diabéticos é 
previsível que venham a reduzir conside-
ravelmente a medicação que faziam an-
teriormente. (deve ser feita sempre com 
aconselhamento clínico);

n  Não faltar à consulta de pós-operatório, a ci-
rurgia bariátrica implica um seguimento a 
longo prazo que não deve ser descuidado.


