
SLEEVE GÁSTRICO: O QUE É? 
 

O Sleeve Gástrico, também conhecido como 

Gastrectomia Vertical, é uma cirurgia que         

diminui o tamanho do estômago, tornando-o 

num tubo estreito. Além disso, a redução do 

estômago diminui a produção de uma         

hormona chamada grelina, que é responsá-

vel pela sensação de fome. Assim, quer pela 

redução das dimensões do estômago que     

permite volumes alimentares menores, quer 

pela diminuição da grelina, promove-se uma  

saciedade mais precoce, levando a uma menor 

ingestão de alimentos.  

  
   ANTES da cirurgia:                            DEPOIS da cirurgia: 

 
 
 
 
 
 
 
 
Após a cirurgia, o esforço para alterar alguns 

comportamentos é essencial para que se         

obtenham os melhores resultados na redução 

do  excesso de peso:    

1) A adoção de hábitos alimentares 

2) O exercício físico 

3) Seguimento médico regular 

 

1) A ALIMENTAÇÃO  
 

Após a cirurgia, a dieta deverá ser organizada 

em 3 etapas:  

1. Irá começar com uma dieta líquida; 

2. Progredir para alimentos de consistência 

triturada ou em puré;  

3. E depois passar para pequenas quantida-

des de diferentes tipos de alimentos saudá-

veis.  

 

Os tamanhos das porções serão muito  

inferiores aos que costumava ingerir. 

 

 

Deverá ter em conta alguns dos seguintes    

conselhos: 

 Coma apenas pequenas porções; 

 Mastigue bem e coma devagar; 

 Nunca coma e beba ao mesmo tempo; 

 Não se deite nem se recoste a descansar 

logo após as refeições; 

 Beba apenas bebidas sem açúcar e sem 

gás;  

 Tome os suplementos de vitaminas, se   

necessário.  

 

 

 

 
1)   

2) O EXERCÍCIO FÍSICO 

 

A prática de exercício constitui uma compo-

nente importante na perda de peso após a        

cirurgia.  

A prática regular de atividade física traduz-se 

em benefícios ao nível da saúde a curto e longo 

prazo, incluindo a redução do risco de doença 

coronária, hipertensão arterial, diabetes,         

acidente vascular cerebral, alguns tipos de   

cancro e melhoria de queixas osteoarticulares.  

O exercício físico também melhora a saúde 

mental, ao prevenir patologias como a depres-

são, assim como no controlo de ansiedade.  
 

Contudo, deve retomar a atividade física de 

maneira gradual:  

 Evite permanecer deitado ou sentado o dia 

inteiro, faça pequenas caminhadas e vá  

aumentando gradualmente as distâncias 

percorridas; 

 Comece com exercício físico leve a partir 

da 2ª semana; 

 Não pegue em pesos nas primeiras 2 a 3 

semanas.  

 

Baixos níveis de atividade física estão       

relacionados com recuperação de peso 

após a cirurgia. 

 

Novo estômago 

 

Porção de estômago 
removida cirurgicamente 

 



3) SEGUIMENTO MÉDICO  

 

Para além das alterações do estilo de vida, é 

importante manter o acompanhamento médico 

através das consultas de seguimento após a 

cirurgia.  

A primeira consulta deverá ser agendada para 

cerca de 1 mês após a cirurgia, seguida de uma 

segunda avaliação aos 6 e 12 meses. Com o 

tempo as consultas tornar-se-ão mais espaça-

das no tempo até que, quando o seu peso        

estiver estabilizado, a avaliação será anual.   

Em cada consulta serão avaliados o seu peso, 

batimentos cardíacos e tensão arterial. 

Será também um momento onde poderá          

esclarecer dúvidas e ter um feedback dos seus 

resultados.  

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.  

 

 

 

CUIDADOS COM AS FERIDAS CIRÚRGICAS: 
 

 Mantenha os pensos limpos e secos, e     

realize a sua muda no Centro de Saúde, 

conforme indicado na carta que lhe foi      

entregue pelo enfermeiro após a alta; 

 Se não tiver pensos, deverá mesmo assim 

observar as suturas e caso as mesmas 

apresentem um aspeto diferente (cor      

vermelha, dor, ou deitar líquido), recorra ao 

Centro de Saúde ou Hospital; 

 Durante o banho, não esfregue as suturas, 

para não remover o material de proteção; 

 

Caso tenha um ou mais destes sintomas: 

o Febre 

o Vómitos incontroláveis 

o Dores persistentes 

o Feridas a deitar líquido 

deverá recorrer ao Centro de Saúde ou ao  

Hospital.  

 

 

 

 

 
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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