
As operações para obesidade mórbida não são 

miraculosas. Para o sucesso da operação são 

fundamentais a colaboração e motivação do   

doente, ouvindo e seguindo as orientações dos 

profissionais que o atendem. 

 

 

1ª Sessão - APRESENTAÇÃO  
 

Esclarecer em que irá consistir o programa e 

como é que as atividades se irão distribuir ao 

longo do tempo. 

Esta sessão tem como objetivo o conhecimento 

dos vários elementos do grupo e a sensibiliza-

ção para a nova etapa de vida a que se estão a 

propor.  

Este conhecimento e a relação estabelecida   

pelos elementos vai proporcionar uma rede de 

suporte útil para o pós cirurgia. 

 

 

 

2ª Sessão - CIRURGIA 
 

 Explicar a psicopatologia da doença; 

 Complicações da Obesidade;  

 Formas de tratamentos; 

 Tipos de cirurgia. 

 

 

 

Bypass Gástrico 
     

           ANTES da cirurgia:                    DEPOIS da cirurgia: 

 

 

 

 

 

 
 

Sleeve Gástrico 
    

         ANTES da cirurgia:                    DEPOIS da cirurgia: 

 

 

 

 

 
 

3ª Sessão - NUTRIÇÃO  
 

 

Qual o segredo para ter uma vida longa e com 

saúde? Com certeza a nutrição é um dos fatores 

para atingir tal objetivo. 

Nutrição é um conjunto de processos, que       

envolve a ingestão, digestão, absorção, meta-

bolismo e excreção dos nutrientes, com a finali-

dade de produzir energia e manter as funções 

do organismo. 

Nesta sessão são abordados alguns temas no 

sentido de se desenvolverem competências 

para a utilização de uma alimentação saudável. 

  4ª Sessão - PARTILHA DE EXPERIÊNCIAS 
 

 

Nesta sessão em que são convidadas, pessoas 

que já tenham sido operadas, para dar o seu 

contributo com o objetivo de proporcionar          

informação na 1ª pessoa sobre sentimentos,   

reações, dificuldades, alegrias. 

Privilegia-se o envolvimento da família/amigos 

em todo o processo no sentido de obter os     

melhores resultados para cada doente. 
 

 

 

Alguns conselhos para um estilo de vida 

ativa: 

 Caminhe durante, pelo menos, 30 minutos 

por dia; 

 Prefira as escadas aos elevadores; 

 Vá a pé ou de bicicleta caso necessite de 

percorrer curtas distâncias. Deixe o carro em 

casa; 

 Quando estacionar o carro num parque de 

estacionamento, faça-o no lugar mais      

afastado do sítio onde pretende ir; 

 Mantenha um plano de exercício físico         

regular; 

 Para tornar a atividade mais motivadora,     

organize atividades desportivas com os   

amigos. 

 

Novo estômago 

 

Porção de estômago 
Removida cirurgicamente 

 



A prática de exercício constitui uma compo-

nente importante na perda de peso após a         

cirurgia. 

Tenha sempre em atenção que baixos níveis   

de atividade física estão relacionados com a    

recuperação de peso após a cirurgia. 

Deve fazer-se acompanhar, a cada consulta, da 

sua medicação habitual. À medida que vai     

perdendo peso, doenças como, por exemplo, a 

diabetes ou a hipertensão arterial, tornam-se 

mais controladas, podendo ser necessário o    

reajuste das doses habituais da medicação. 

Para além das alterações do estilo de vida, é im-

portante manter o acompanhamento médico 

através das consultas de seguimento após a    

cirurgia. Em cada consulta será avaliado o seu 

peso. Será também um momento onde poderá 

esclarecer dúvidas e ter um feedback dos seus 

resultados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Os meus colegas de grupo: 

______________________________________

______________________________________

______________________________________

______________________________________ 

 

 

As sessões realizam-se entre as 14h30m e as 

16h 30m. 

Equipa do CTCO: 

        Dr. Pedro Mesquita - Cirurgião 

        Dr.ª Marina Duarte - Cirurgiã 

        Dr.ª Rita Paulos - Medicina Interna 

        Dr.ª Maria Duarte - Nutricionista 

        Dr. Santo Amaro - Nutricionista  

        Enf.ª Teresa Massano 

  

1ª Sessão: ________________________  

2ª Sessão: ________________________  

3ª Sessão: ________________________  

4ª Sessão: ________________________  

 

 

 

 

 

Hospital Distrital de Santarém, EPE 

Av. Bernardo Santareno - 2005-177 Santarém 

Tel: 243 300 200 / Fax: 243 370 220 

Site: www.hds.min-saude.pt 
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INTER-AJUDA 
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