
Orientação para internação -
Cirurgia bariátrica

Está chegando o tão esperado momento! Para que tudo ocorra de acordo
com o planejado, pedimos que siga as recomendações cirúrgicas a seguir:

O que devo levar ao hospital?

1. Carta de internação e autorização do convênio

2. Todos os exames e liberações (Psicóloga/ Nutricionista/ Endocrinologista/

Cardiologista/ Pneumologista)

3. Meia cirúrgica NOVA (Pode ser adquirida fisicamente na Suzanclin ou no site da

Bariatric Store)

4. Documentos na ordem (para facilitar o processo): ✓ TERMO DE CONSENTIMENTO

CIRURGICO

✓ CARTAS DE LIBERAÇÃO CIRÚRGICA

✓ EXAMES CARDIOLÓGICOS

✓ EXAMES DE SANGUE

✓ PROVA DE FUNÇÃO PULMONAR

✓ ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA

✓ ULTRASSONS

✓ OUTROS
Como devo me preparar para a cirurgia?

1. Jejum absoluto de 12 horas

2. Não ingerir bebida alcoólica 3 dias antes da cirurgia

3. Não ir de cabelo molhado, não usar apliques, piercings e etc ...

4. Não usar maquiagem,cremes ou esmalte (Nem base nas unhas das mãos e dos pés)

5. Não levar joias ou materiais de valor

6. Tomar banho 1 hora antes da cirurgia e higienizar bem o umbigo

Quais medicamentos devo tomar?

1. No dia da cirurgia, tomar medicamentos usuais (pressão ou tireoide) com pouca

água até, no máximo, 6:00 da manhã

2. Se diabético, não tomar o hipoglicemiante ou insulina na manhã cirúrgica

3. Suspender o uso de aspirina ou AAS uma semana antes da cirurgia

Recomendações pós cirúrgicas

1. Utilizar a meia elástica por 15 dias após alta (em casa), podendo retirar a noite para

dormir

2. Retorno cirúrgico entre 7 e 14 dias para avaliação clínica e dos pontos

3. Manter curativo coberto e fechado por 4 dias, retirar no 5º dia e higienizar com

água e sabonete protex, caso tenha algum desconforto entrar em contato com a

equipe da Suzanclin (4745-3600)

4. Se hidratar bem e se manter ativo (não ficar parado, andar sempre).

5. Obedecer a todas as orientações suplementares recebidas pelas nutricionistas

SEMPRE.



Perguntas frequentes (FAQ)

1. Quando posso voltar a praticar atividades físicas?

R: A partir de 3 dias podem e devem ser feitas atividades leves (deambular pela

casa, caminhadas bem leves), a partir de 45 dias o paciente é liberado para voltar

a treinar com carga de peso (academias com pesos leves, por exemplo).

2. Quando posso voltar a beber bebidas alcoólicas?

R: A partir de 1 ano de operado, em alguns casos pode demorar um pouco mais.

(Consulte o médico nos encontros pós cirurgia)

3. Quando posso voltar a dirigir?

R:Com 15 dias de cirurgia o paciente pode voltar a dirigir.

4. Quando poderei fazer viagens longas? (avião/carro)

R: Para viajar o paciente deve perguntar ao médico, porém normalmente os

pacientes precisam de pelo menos 3 meses de cirurgia.

5. Quando poderei pegar meu filho no colo? (pegar peso)

R: A partir de 30 dias de cirurgia.

6. Quando vou poder voltar a ter relações sexuais?

R: Geralmente a partir do quinto dia de cirurgia, porém é importante o paciente

Não receber peso em cima dele.

7. Após quanto tempo posso tomar comprimidos? (remédios/anticoncepcional)

R: Depende de que comprimido você quer tomar, geralmente a partir de 1 mes de

operado é possível voltar a tomar capsulas (prudente evitar anti-inflamatório),

porém o anticoncepcional só pode ser usado novamente após 2 anos de cirurgia.

8. É normal passar alguns dias sem evacuar? (fezes)

R: Sim, como o paciente faz a dieta líquida, ele produz pouco bolo fecal, o que

dificulta a evacuação e altera a flora intestinal.

9. Quando devo começar a tomar as vitaminas?

R: No retorno de 15 dias seu médico vai te passar as vitaminas que deverão ser

ingeridas.

10. Quando poderei realizar a cirurgia reparadora?

R: Aqui na Suzanclin recomendamos aos pacientes realizar após 18 meses (1 ano e

meio) de operado.

11. Quando poderei engravidar?

R: Aqui na Suzanclin recomendamos aos pacientes engravidar após 1 ano e meio.

A gravidez antes desse período pode oferecer risco ao bebe do paciente.

Dadas as orientações, achamos importante também te deixar ciente que
após a cirurgia é normal sentir dores abdominais (gases), evacuar mais
escuro ou até mesmo ter náuseas e tonturas (devido à mudança de
alimentação). Deixamos aqui algumas perguntas feitas frequentemente
para ajudá-los em possíveis dúvidas



A Suzanclin agradece a sua confiança e ficamos muito felizes por fazer
parte da sua mudança de vida. A cirurgia é um grande passo nessa
jornada, porém os fatores mais importantes vão ser os hábitos e
comportamentos que você vai adotar a partir de agora! É de extrema
importância estar sempre suplementando e praticando atividades físicas.
Desejamos a você uma ótima cirurgia e uma recuperação melhor ainda!

Lembramos que você ainda tem encontros conosco. Nesse próximo ano
temos 6 encontros, sendo eles aos 15 dias, 45 dias, 3 meses. 6 meses, 9
meses e 1 ano pós cirurgia. No segundo ano teremos 2 encontros e 1
encontro por ano a partir de então.

Caso você tenha sido bem atendido em nossas clínicas pedimos que por
favor deixe uma avaliação no Google e no Facebook, essa avaliação nos
ajuda a transformar cada vez mais vidas!

Estamos ansiosos para ver seus resultados no seu retorno.Volte sempre!!

Feita a cirurgia, o paciente poderá solicitar a carteirinha da obesidade. A
carteirinha é digital e oferece ao paciente orientações e algumas
vantagens. O link com a orientação de como solicitar a carteirinha está na
página principal do site: https://www.barilife.org.br/

É importante ressaltar que disponibilizamos a todos os nossos pacientes 1

mês de atividades físicas (cortesia) para se exercitarem após a cirurgia.

Os treinos estão disponíveis de forma online e podem ser acessados pelo

link: https://youtu.be/CKf9ruxbMOQ, qualquer dúvida tratar com os

preparadores físicos via Instagram ou WhatsApp (Podem ser obtidos no

Instagram da Suzanclin, @Suzanclin). Criar uma rotina de se exercitar é

muito benéfico e vai ter grande influência na sua recuperação.


