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Este é um Check-list do preparo pré-operatório. Nele estão os documentos e procedimentos

necessários em cada fase do preparo:

1ª. VISITA

• Comparativo das técnicas cirúrgicas;

• Declaração do cirurgião da indicação e necessidade da cirurgia;

• Encaminhamentos, ao Endocrinologista, Cardiologista,

Pneumologista, Ortopedista, Nutricionista e Psicólogo

• Teste ergométrico

• Espirometria

• Rx de Tórax

• Endoscopia alta

• US de abdome

• Hemograma, TGO, TGP, lipidograma, glicemia, Creatinina, Ureia, Vit.

B12, folato, Zinco, Fósforo, Cálcio, Potássio

2ª. VISITA

• Parecer Psicólogo

• Parecer Nutricionista

• Parecer Cardiologista

• Parecer Pneumologista

• Parecer Endocrinologista

• Parecer Ortopedista

• Exames Solicitados

• Termo de consentimento informado

• Guia de Material de Alto Custo

• Guia de Solicitação de Internação

• Consulta pré-anestésica
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DATA DA CIRURGIA:____/_____

PASSO A PASSO DA GASTROPLASTIA

Você está iniciando hoje o programa de tratamento cirúrgico da obesidade. Trata-se de

uma cirurgia que visa o emagrecimento por dois mecanismos básicos: a redução do

volume do estômago e a redução na eficácia da absorção de nutrientes pelo intestino.

Com isso, há uma grande perda de peso, sobretudo até o primeiro ano de

pós-operatório. Após esse período, o organismo atinge uma situação de equilíbrio e a

perda de peso adicional dependerá muito do estilo de vida assumido. O

acompanhamento permanente com o cirurgião e sua equipe também são de

fundamental importância, para avaliar os resultados e a necessidade de suplementos,

que podem se fazer necessários com a redução do volume do estômago, bem como

para a manutenção da eficiência do procedimento a longo prazo.

O candidato à cirurgia, deve ter o IMC (índice de massa corporal) acima de 35, se tiver

alguma complicação associada à obesidade, ou acima de 40 independente de

complicações e não ter obtido sucesso com o tratamento clínico.

Na primeira consulta, o cirurgião irá explicar as técnicas cirúrgicas, tirar eventuais

dúvidas e solicitar todo o preparo para a cirurgia, que envolve diversos exames e

pareceres de vários especialistas. O cardiologista e o pneumologista vão determinar o

risco do procedimento. O endocrinologista confirmará a falência do tratamento clínico

e pesquisará possíveis causas de obesidade secundária. A psicóloga vai avaliar a

segurança da realização do procedimento quanto a potenciais distúrbios psicológicos,

que possam vir a aparecer, bem como dar suporte após a cirurgia. A nutricionista

orientará todo o plano de restruturação da dieta, a partir do pré-operatório e ao longo

de cada dia após a realização da cirurgia. Ela dará por escrito a dieta determinada para

cada fase do pós-operatório e somente com isso poderemos prosseguir com o

procedimento.

Na segunda consulta, você deverá ter em mãos todos os exames solicitados na

primeira, junto com os pareceres dos especialistas indicados. Nessa ocasião, serão

emitidas as guias para internação e para solicitação do material para a cirurgia e você

será encaminhado(a) à consulta pré-anestésica, onde o anestesista irá avaliar todos os

exames solicitados, bem como seu histórico. O próximo passo será a autorização no

convênio da internação, cirurgia e materiais, com as guias fornecidas nessa consulta.
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Uma vez autorizada a cirurgia, você entrará em contato com o dr. Daniel para

marcarmos a cirurgia.
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