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RESUMO 

 

Introdução. A obesidade, definida como acúmulo anormal ou excessivo de gordura no corpo, se 

tornou problema de saúde pública no Brasil. Além de ser considerada um problema de saúde pública, a 

obesidade é uma doença crônica de origem multifatorial e, por esse motivo, o tratamento deve ser 

realizado por uma equipe multidisciplinar, com um treinamento adequado. Na cidade de Nova 

Lima, um município brasileiro do estado de Minas Gerais, localizado na região metropolitana 

de Belo Horizonte, existe uma operadora de saúde de auto-gestão. Nessa operadora, foi 

observado um aumento considerável de beneficiários realizando cirurgia bariátrica com 

permanência hospitalar prolongada.  Devido a esses fatores, foi identificado que os pacientes 

não fizeram o devido acompanhamento com a equipe multidisciplinar, desconheciam os 

riscos da cirurgia e os cuidados pós-operatórios. Objetivos. Elaborar e implementar um 

protocolo para acompanhamento multidisciplinar ao paciente obeso de uma operadora de 

saúde localizada na cidade de Nova Lima. Método.  Primeiramente, para diagnóstico da 

situação, foi aplicado o método de estimativa rápida, que permite coletar dados através de 

registros escritos existentes ou fontes secundárias; de entrevistas com informantes chaves e 

também através da observação ativa. Depois, foi desenvolvido um protocolo para 

acompanhamento multidisciplinar ao paciente obeso e, por fim, realizada a capacitação da 

equipe para uso do protocolo. Resultados. O protocolo foi desenvolvido pela equipe 

multidisciplinar e aprovado pelo diretor técnico da operadora. Após aprovação, foi realizada a 

capacitação da equipe multidisciplinar em um encontro de duas horas. No primeiro mês de 

implantação do protocolo, 30 beneficiários elegíveis foram contatados e convidados a 

participar do programa. Os resultados mostraram que, no início, houve resistência dos 

pacientes obesos convidados a participar do programa, uma vez que o senso comum é que a 

operadora tem a intenção de impedir a cirurgia bariátrica e não de ajudar no melhor 

tratamento e no preparo do paciente para a cirurgia, caso esse tenha indicação. Mas, do 

público convidado, 3 beneficiários participaram da primeira consulta e aderiram ao programa.  

Considerações finais. Por mais que haja resistência do paciente em aderir ao tratamento, é 

importante muni-lo de informações para que o mesmo entenda a importância de se criar plano 

de cuidado individualizado por meio de um protocolo bem estruturado.  

 

Palavras-chave: Obesidade, Cirurgia Bariátrica, Equipe Multidisciplinar. 

 

 



 
 
 

 

 
 

ABSTRACT 

 

Introduction. Obesity, defined as abnormal or excessive accumulation of fat in the body, has 

become a public health problem in Brazil. In addition to being considered a public health 

problem, obesity is a chronic disease of multidisciplinary team, with adequate training. In the 

city of Nova Lima, a Brazilian municipality in the state of Minas Gerais, located in the 

metropolitan region of Belo Horizonte, there is a self-managed health operator. In this 

operator, a considerable increase in beneficiaries was observed performing bariatric surgery 

with prolonged hospital stay. Due to these factors, it was identified that the patients did not 

follow up properly with the multisciplinary team, they were unaware of the risks of surgery 

and postoperative care. Goals. Develop and implement a protocol for multisciplinary 

monitoring of obese patients from a health operator located in the city of Nova Lima. 

Method. First, for the diagnosis of the situation, the rapid estimation method was applied, 

which allows data to be collected through existing written records or secondary sources; 

interviews with key informants and also through active observation. Then, a protocol was 

developed for multidisciplinary monitoring of obese patients and, finally, the team was 

trained to use the protocol. Results. The protocol was developed by the multidisciplinary 

team and approved by the operator´s technical director. After approval, the multidisciplinary 

team was trained in a two-hour. In the first month of implementation of the protocol, 30 

elegible beneficiaries were contacted and invited to participate in the program. The results 

showed that, at the beginning, there was resistance from obese patients invited to participate 

in the program, since common sense is that the operator inteds to prevent bariatric surgery and 

not to help in the best treatment and in preparing the patient for surgery, if indicated, 

However, from the invited public, 3 beneficiaries participated in the first consultation and 

joined the program. Final considerations. As muche as there is resistance from the patient to 

adhere to the treatment it is important to provide him with information so that he inderstands 

the importance of creating and individualized care plan through a well-structured protocol.  

 

Keywords: Obesity, Bariatric Surgery, Multidisciplinary Team. 
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1 INTRODUÇÃO 
 

O excesso de peso e a obesidade são definidos como acúmulo anormal ou 

excessivo de gordura que podem prejudicar a saúde. O índice de massa corporal 

(IMC) é um índice simples de peso para altura que é comumente usado para 

classificar sobrepeso e obesidade em adultos. É definido como o peso da pessoa 

em quilogramas dividido pelo quadrado da sua altura em metros (kg/m 2). Para 

adultos, a Organização Mundial de Saúde (OMS) define sobrepeso e obesidade da 

seguinte forma: excesso de peso é um IMC maior ou igual a 25; e obesidade é um 

IMC maior ou igual a 30 (WORLD HEALTH ORGANIZATION, 2018). 

A obesidade classe I ou leve é considerada para valores entre 30,0 e 34,9 kg/m² e 

está relacionada ao risco moderado para desenvolvimento de comorbidades. A 

obesidade classe II ou moderada, por sua vez, inclui os valores entre 35,0 e 39,9 

kg/m², sendo relacionada ao grave risco de desenvolvimento de comorbidades. Por 

fim, a obesidade classe III ou severa é confirmada para valores acima de 40 kg/m², 

os quais se relacionam ao risco muito grave de desenvolvimento de comorbidades 

(WORLD HEALTH ORGANIZATION, 2018). 

No Brasil, a obesidade tornou-se objeto de políticas públicas nos últimos 15 anos e o 

Ministério da Saúde (MS), por meio do Sistema Único de Saúde (SUS), é o principal 

propositor de ações, seguindo a tendência internacional (DIAS et al., 2017). 

A construção histórica da obesidade como problema de saúde pública no Brasil tem 

sido influenciada pelo debate sobre promoção da saúde, como identificado nas duas 

edições da Política Nacional de Promoção da Saúde (PNaPS). Ainda que não tratem 

diretamente da obesidade, tais políticas consideram a alimentação adequada e 

saudável e as práticas corporais e de atividade física como prioritárias (DIAS et al., 

2017). 

Além de ser considerada um problema de saúde pública, a obesidade é uma doença 

crônica de origem multifatorial e, por esse motivo, o tratamento deve ser realizado 

por uma equipe multidisciplinar com um treinamento adequado. Se feito por apenas 

um profissional, tem grande probabilidade de fracasso (NICOLAU et al., 2017). 
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A equipe multidisciplinar pode ser composta por enfermeiros, nutricionistas, 

psicólogos, endocrinologistas, cirurgião, clínico, psiquiatras e educadores físicos. 

Essa equipe deve trabalhar de maneira integrada no intuito de promover cuidado 

integral por meio de uma perda de peso eficiente, preparo psicológico para todas as 

mudanças, melhora dos parâmetros clínicos e da qualidade de vida do paciente 

(BIANCHINI et al., 2012). 

1.1. Local a ser realizado  
 

A cidade de Nova Lima é um município brasileiro do estado de Minas Gerais, 

localizado na região metropolitana de Belo Horizonte. Conforme o Instituto Brasileiro 

de Geografia e Estatística (IBGE) sua população estimada no ano de 2019 é de 

94.889 habitantes (IBGE, 2019).  

 

Nesse município está localizada a sede de uma operadora de saúde de auto-gestão 

com uma carteira de aproximadamente 42.357 beneficiários ativos. Essa carteira é 

composta por titulares, que são os funcionários das empresas do grupo, e 

dependentes, que incluem cônjuges e filhos. A média de idade desses beneficiários 

é de 18 a 40 anos, sendo o público masculino prevalente, cerca de 55% do total da 

carteira.  

 

1.2. Problematização 
 

Para monitorar o comportamento de todos os beneficiários dessa carteira são 

analisados, mensalmente, indicadores assistenciais, indicadores de custo, 

indicadores de carteira e indicadores de utilização. A partir da análise desses 

indicadores, foi observado que no período de janeiro a agosto de 2018 houve um 

aumento considerável de beneficiários realizando cirurgia bariátrica.  

Foi observado, também, que 30% desses beneficiários, pós operados de 

gastroplastia, permaneceram na instituição hospitalar por um período maior que o 

esperado, pois adquiriram alguma infecção ou obtiveram complicações relacionadas 

à cirurgia. É sabido que além de danos para a saúde desses beneficiários, há um 

aumento do custo assistencial e ausência prolongada do funcionário no ambiente de 

trabalho. Isso foi evidenciado conforme os indicadores de permanência e custo 
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hospitalar, além do acompanhamento dos atestados médicos junto à equipe da 

saúde ocupacional.  

 

Devido a esses fatores, foi realizada uma conversa informal entre a enfermeira da 

área de Promoção da Saúde e os pacientes pós operados de gastroplastia, na qual 

foi identificado que 90% deles não fizeram o devido acompanhamento com a equipe 

multidisciplinar, desconheciam os riscos da cirurgia e até mesmo os cuidados pós-

operatório. 

2 JUSTIFICATIVA 
 

Com a intenção de preservar a saúde dos beneficiários dessa carteira e cumprir com 

as exigências do Rol da Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS referente a 

gastroplastia, foi sugerida a elaboração de um protocolo multidisciplinar para 

acompanhamento ao obeso. Esse tem o intuito de acompanhar e educar o 

beneficiário com obesidade de maneira que a cirurgia não seja a primeira escolha de 

tratamento e que o beneficiário seja preparado para o procedimento cirúrgico, caso 

haja indicação. 

3 OBJETIVOS 
 

3.1 Objetivo geral 
 

Reduzir as internações prolongadas e as reinternações dos beneficiários operados 

de gastroplastia com consequente redução do custo assistencial e do absenteísmo 

no trabalho. 

 

 

3.2 Objetivos específicos 

 

Elaborar um protocolo para acompanhamento multidisciplinar ao paciente obeso de 

uma operadora de saúde localizada na cidade de Nova Lima. 

 

Capacitar a equipe multidisciplinar para utilização do protocolo. 
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Implantar o protocolo para acompanhamento multidisciplinar ao paciente obeso de 

uma operadora de saúde localizada na cidade de Nova Lima. 

 

Desenvolver ações educativas, com beneficiário que tenham obesidade, quanto a 

indicação, riscos e cuidados pós-operatórios da cirurgia bariátrica. 

4 PÚBLICO ALVO 
 

Beneficiário (titular ou dependente) com idade entre 18 e 65 anos, ativo no Plano 

de Saúde e com obesidade (IMC ≥ 30), residentes em Belo Horizonte e região 

metropolitana. 

5 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 
 

5.1 O que é, causas e consequências da obesidade 
 
A obesidade é uma doença crônica determinada pelo acúmulo excessivo de gordura  

corporal que em geral conduz a um aumento de peso, a ponto de comprometer a 

saúde do indivíduo. Ela é classificada em grau I, quando o IMC encontra-se entre 30 

Kg / m 2 e 35 Kg / m 2; em grau II, quando o índice se situa entre 35 Kg / m 2 e 40 kg / 

m 2; e grau III, quando IMC atinge valores acima de 40 Kg / m 2. (EDUARDO, et al., 

2017). 

 

A causa fundamental da obesidade e do sobrepeso é o desequilíbrio entre o 

consumo de calorias e o gasto calórico. Isso decorre da ingestão de dietas ricas em 

carboidratos e gorduras e do aumento do sedentarismo na população urbana. 

Obesidade é considerada doença multifatorial, ocorrendo pela interação de fatores 

genéticos e condições do ambiente. Muitos dos mecanismos fisiopatológicos que 

levam a obesidade são ainda desconhecidos (WANNMACHER, 2016). 

 

A obesidade é fator de risco para diabetes mellitus tipo 2, hipertensão, doenças 

cardiovasculares e neoplasias, além de contribuir com o aumento do coeficiente de 

mortalidade (CARVALHO; ROSA, 2019). 
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Um método importante que indica alto risco para múltiplas doenças associadas à 

obesidade é a medida da circunferência da cintura acima de 102 cm para homens e 

de 88 cm para mulheres, conforme mostrado na Tabela 1 (WANNMACHER, 2016).  

 

Tabela 1 - Circunferência abdominal e risco de complicações metabólicas 

associadas com obesidade em homens e mulheres 
 

Circunferência 
Abdominal (cm) 

Riscos de 
complicações 

metabólicas 

 
Homem 

 
Mulher 

Nível 
de 

ação* 

Aumentado ≥ 94 ≥ 80 1 
Aumentado 

substancialmente 

 
≥ 102 

 
≥ 88 

 
2 

Fonte: ABESO, 2010 

*Nível de ação significa a importância de se recomendar a redução da medida da circunferência abdominal 

quando 1 é menos importante do que 2. 

 

5.2 Cenário Mundial e Brasileiro da Obesidade 
 
A obesidade é uma doença que atinge proporções epidêmicas em nível global. Nas 

duas primeiras décadas do século XXI, o agravo já representa um dos maiores 

problemas de Saúde Pública, haja vista o aumento de sua prevalência em várias 

regiões do mundo (CARVALHO; ROSA, 2019). 

 

Segundo a OMS, em 2014 havia 600 milhões de obesos, ou 13% da população 

adulta do planeta; desse percentual, 11% eram homens e 15% mulheres. Entre os 

anos de 2006 e 2016, a prevalência de obesidade no Brasil aumentou 7,1 pontos 

percentuais, passando de 11,8 para 18,9% e atingindo 18,1% dos homens e 19,6% 

das mulheres (CARVALHO; ROSA, 2019). 

 

De acordo com a Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica e Metabólica (SBCBM), 

o Brasil é o segundo país onde mais se realiza cirurgias bariátricas, atrás apenas 

dos Estados Unidos. A quantidade dessas cirurgias entre brasileiros teve um 
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crescimento de 72 mil em 2012 para 100 mil em 2016. Estima-se que o aumento no 

período de 2006 a 2015 tenha sido de 300% (CARVALHO; ROSA, 2019). 

 
5.3 Cirurgia Bariátrica ou Gastroplastia 
 
 
O tratamento mais eficaz para o manejo da obesidade mórbida atualmente é a 

cirurgia bariátrica, procedimento que consiste na modificação do trato gastrintestinal 

para que os alimentos sejam ingeridos em menor quantidade ou menos absorvidos e 

também capaz de modificar o padrão de secreção de hormônios que controlam a 

fome e à saciedade (CONITEC, 2017). 

 

Atualmente as cirurgias bariátricas são conduzidas em sua maioria pela via 

laparoscópica, que apesar do maior custo, é menos invasiva e proporciona um pós-

operatório menos complicado e com recuperação mais rápida das atividades de 

rotina (CONITEC, 2017). 

 

A gastroplastia redutora com derivação intestinal em Y de Roux é a técnica 

considerada “padrão ouro”. Sua eficiência na perda de peso se deve, 

provavelmente, a sensação precoce de saciedade, ocasionada pela restrição 

gástrica, e pela absorção inadequada de nutrientes provocada pela exclusão de 

parte do duodeno e parte do jejuno, trânsito rápido do alimento até as porções mais 

distais do intestino conforme figura a seguir (ROCHA, et al.,2011). 

 

O Sistema Único de Saúde (SUS) incluiu a gastroplastia, entre os procedimentos por 

ele cobertos, no ano de 1999. Atualmente, os critérios para a indicação da cirurgia 

com cobertura pela rede pública e privada de saúde estão estabelecidos na Portaria 

GM/MS nº 424, de 19 de março de 2013: (i) os indivíduos que apresentem índice de 

massa corporal (IMC) >50kg/m²; (ii) os indivíduos que apresentem IMC >40kg/m², 

com ou sem comorbidades, sem sucesso no tratamento clínico longitudinal realizado 

na Atenção Básica e/ou Atenção Ambulatorial Especializada, por no mínimo dois 

anos e que tenham seguido protocolos clínicos; e (iii) os indivíduos que apresentem 

IMC >35kg/m² e com comorbidades, sem sucesso no tratamento clínico longitudinal 

realizado por no mínimo dois anos e que tenham seguido protocolos clínicos. 

(CARVALHO; ROSA, 2019). 
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Figura - Gastroplastia redutora com derivação intestinal em Y de Roux 

 

 
Fonte: Centro de Controle da Obesidade. Acesso em: 28/10/2019 

 

5.4 Acompanhamento Multidisciplinar ao paciente obeso 
 

Modificar atitudes e comportamentos, principalmente no que se refere a estilos de 

vida, é um processo complexo e que leva tempo, sendo fundamental uma 

abordagem integrada que afete as várias dimensões das causas do problema em 

se pretende intervir no paciente obeso (NICOLAU et al., 2017). 

É fundamental a participação de uma equipe multidisciplinar composta por médico 

clínico, enfermeiro, nutricionista, psicólogo, endocrinologista, dentre outros. Estes 

profissionais precisam de conhecimento das alterações provocadas pela obesidade, 

para auxiliar e motivar o paciente para o tratamento adequado, uma vez que a 

cirurgia atua na consequência da doença obesidade (peso) e não na sua causa 

(COSTA et al., 2009) 

Cada profissional da equipe multidisciplinar fica responsável por uma parte do 

tratamento, fazendo com que os cuidados sejam mais intensivos e os resultados 

mais rápidos, sendo que o enfermeiro tem dupla função: garantir a eficiência técnica 

nos momentos pré, intra e pós-operatório e atuar como elo facilitador entre os 

profissionais, o paciente e familiares (COSTA et al., 2009). 
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6 METODOLOGIA 
 

Inicialmente foi realizado uma análise nos indicadores de uma operadora de saúde 

localizada no município de Nova Lima com o objetivo de identificar os principais 

problemas de saúde relacionados aos beneficiários. O diagnóstico foi baseado no 

método de estimativa rápida. O método de estimativa rápida permite coletar dados 

através de registros escritos existentes ou fontes secundárias; de entrevistas com 

informantes chaves e também através da observação ativa da área (CAMPOS et al., 

2010).  

 

O diagnóstico situacional foi feito no período de janeiro a agosto do ano de 2018 e o 

principal problema encontrado foi o elevado número de adultos realizando cirurgia 

bariátrica sem acompanhamento multidisciplinar no pré, intra e pós-operatório. 

 
 
6.1 Desenvolvimento do protocolo multidisciplinar para Acompanhamento ao 
Obeso 
 

Depois que o problema principal foi identificado, foi realizada uma revisão de 

literatura na Biblioteca Virtual em Saúde (BVS), nas bases de dados Literatura 

Americana em Ciências da Saúde (LILACS), Base de Dados de Enfermagem 

(BDENF) e Sistema Online de Busca e Análise de Literatura Médica (MEDLINE) 

utilizando os descritores Obesidade, Cirurgia Bariátrica, Multidisciplinar.  

As informações do diagnóstico situacional e da revisão de literatura foram utilizadas 

a fim de propor um protocolo para acompanhamento multidisciplinar ao paciente 

obeso, seja no pré, intra ou pós-operatório de cirurgia bariátrica em uma operadora 

de saúde de autogestão de Minas Gerais. 

 

O protocolo foi elaborado pela equipe multidisciplinar da operadora composta por um 

membro das seguintes especialidades: médico clínico, endocrinologista, cirurgião, 

enfermeiro, nutricionista e psicólogo. Além do conhecimento técnico de cada 

membro da equipe multidisciplinar, foi utilizado como base os materiais da ANS, 

Ministério da Saúde e Associação Brasileira para o Estudo da Obesidade e da 

Síndrome Metabólica – ABESO. 
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Nesse documento foi descrito todo o percurso necessário para o paciente obeso ter 

o cuidado coordenado por meio de consultas com a equipe multidisciplinar. 

 

6.2 Capacitação da equipe multidisciplinar e implantação do protocolo 
Acompanhamento ao Obeso 
 

Após elaboração do protocolo multidisciplinar, o mesmo foi aprovado pelo diretor 

técnico da operadora e os profissionais dos serviços próprios, sendo eles: 3 

enfermeiros, 3 nutricionistas, 3 psicólogos, 2 médicos clínicos, 2 endocrinologistas e 

2 cirurgiões foram capacitados em um treinamento de 2 horas. 

 

A capacitação foi realizada por uma enfermeira responsável pela área de Promoção 

da Saúde da operadora, por meio de uma apresentação em power point contendo o 

protocolo multidisciplinar na íntegra.  

 

Além de objetivo, elegibilidade, critérios de exclusão e composição da equipe, o 

protocolo contempla a avaliação da enfermagem na consulta inicial contendo 

estratificação do risco por meio do IMC e a aferição da medida da circunferência 

abdominal. Também foi descrito no protocolo como deve ser estruturado o plano de 

cuidados com a participação da equipe multidisciplinar, a periodicidade de consultas 

com cada profissional, as etapas para o tratamento cirúrgico, e por fim, os 

indicadores da ANS para monitoramento do processo descrito. Depois do momento 

de capacitação os profissionais sanaram as dúvidas existentes e informaram estar 

aptos para cumprimento do protocolo.  

 

Logo, o protocolo foi implementado nas três clínicas próprias da operadora.  
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7 RESULTADOS  
 

7.1 Protocolo Multidisciplinar para acompanhamento ao paciente obeso e 
Capacitação da equipe  
 

O protocolo foi elaborado no ano de 2018 e aprovado pelo diretor técnico da 

operadora. Devido a mudança de gestão (responsável técnico) da operadora, 

somente houve capacitação da equipe multidisciplinar e implantação do protocolo 

em setembro de 2019.  

 

Os profissionais foram capacitados em um treinamento de duas horas ministrado 

pela enfermeira responsável pela área de promoção da saúde da operadora. Os 

profissionais capacitados obtiveram bom aproveitamento na capacitação, pois 

tiraram dúvidas após o treinamento e relataram estar aptos para iniciar os 

atendimentos, conforme protocolo exposto no apêndice I. 

 

7.2 Análise da Implantação do protocolo multidisciplinar de Acompanhamento 
ao Obeso 
 

Depois de implantado do protocolo multidisciplinar foi possível identificar que no 

primeiro mês de implantação houve uma resistência dos pacientes obesos 

convidados, uma vez que o entendimento inicial é que a operadora tem a intenção 

de impedir a cirurgia bariátrica e não de ajudar no melhor tratamento e no preparo 

do paciente para a cirurgia caso esse tenha indicação. 

 

Para mudar essa mentalidade dos pacientes obesos, a equipe de promoção da 

saúde está divulgando materiais orientativos como cartilhas e flyers e realizando 

contato telefônico para explicar o protocolo e agendar a primeira consulta de 

enfermagem aos que interessam.  

 

Dessa maneira, foram realizadas 30 ligações aos beneficiários obesos elegíveis ao 

protocolo, desses, 5 (17%) aceitaram agendar a primeira consulta, 10 (33%) 

informaram que gostaram da proposta, mas não gostariam de agendar no momento, 

10 (33%) recusaram e 5 não atenderam (17%). 
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Dos 5 beneficiários que aceitaram agendar a primeira consulta foi acompanhado se 

houve o comparecimento no dia agendado. Dos 5 agendados, 3 compareceram e 2 

remarcaram a consulta.  

 

Dos 10 beneficiários que gostaram da proposta, mas não tiveram interesse em 

agendar a primeira consulta, foi realizado novo contato para convidá-los a uma roda 

de conversa para falar da importância do cuidado coordenado e explicar sobre o 

protocolo. Dos 10 beneficiários, 8 confirmaram presença, mas somente 5 

compareceram. Desses 5, todos aceitaram agendar a primeira consulta com a 

enfermeira. 

 

Aos 10 beneficiários que recusaram a entrevista ou conversa foi enviado material 

orientativo e aos 5 beneficiários que não atenderam, a ligação foi refeita, mas o 

número estava inconsistente.   

 

Do total de 30 beneficiários elegíveis: 3 (10%) compareceram a primeira consulta 

com a enfermeira; 5 (17%) assistiram a palestra e agendaram a primeira consulta; 2 

(6%) que não participaram da palestra, mas receberam o contato telefônico e 

remarcaram a consulta; 5 (17%) não compareceram na palestra e não agendaram; 

10 (33%) recusaram o agendamento e a palestra, mas receberam material 

orientativo; 5 (17%) não foram contatados, pois o telefone cadastrado na base de 

dados da operadora estava inconsistente. 

8 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A criação de protocolos e condutas relacionadas à prevenção e controle da 

obesidade é um grande desafio aos profissionais e serviços de saúde no Brasil. O 

sistema de saúde e seus profissionais precisam estar preparados e capacitados 

para atender a epidemia da obesidade que traz implicações para os indivíduos 

acometidos e para toda a sociedade. 

O protocolo aqui proposto, atrelado a programas de promoção à saúde, pode ser útil 

na prevenção de futuras complicações geradas pela obesidade. Mas, ainda é 
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preciso avançar para o planejamento e implementação de ações de proteção 

específica e diagnóstico precoce. O tratamento deve ser centrado no sujeito e 

conduzido por uma equipe de saúde especializada, multiprofissional. 

Por mais que haja resistência do paciente em aderir ao tratamento, é importante 

muni-lo de informações para que o mesmo entenda a importância de se criar plano 

de cuidado individualizado através de um protocolo bem estruturado. Protocolo não 

somente baseado em referências bibliográficas, mas no conhecimento dos 

profissionais que compõe a equipe multidisciplinar e principalmente na necessidade 

do paciente obeso. 
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1 INTRODUÇÃO 
 
A obesidade é uma doença crônica cujo avanço tem se dado de forma acelerada em todo o mundo nos 

últimos anos. No Brasil, a situação não é diferente. Estima-se que mais de metade da população brasileira esteja 
com excesso de peso ou obesidade. 

A Organização Mundial de Saúde – OMS aponta a obesidade como um dos maiores problemas de saúde 
no mundo (WHO, 2010). O estudo Global Burden of Disease Brasil – GBD (SOUZA, FRANÇA e CAVALCANTE, 
2017), apontou aumento da obesidade, glicemia de jejum e uso de álcool consistente com os dados da maioria 
dos países no mundo. O excesso de peso e a obesidade constituem o segundo fator de risco mais importante 
para a carga global de doenças e estão associados com várias doenças crônicas não transmissíveis - DCNT, 
como doenças cardiovasculares, diabetes, câncer de cólon, de reto e de mama, cirrose, entre outras. De acordo 
com a OMS, mais de 1,6 bilhão de adultos se encontra com excesso de peso no mundo e pelo menos 400 
milhões estão obesos (WHO, 2006). 

Os dados do GBD 2015 indicam crescimento para 604 milhões de adultos e 112 milhões de crianças em 
todo o mundo com obesidade, além de a prevalência ter dobrado entre 1980 e 2015 em mais de 70 países do 
mundo GBD (SOUZA, FRANÇA e CAVALCANTE, 2017). No Brasil, a situação não é diferente. Estudos apontam 
que a obesidade vem crescendo cada vez mais. De acordo com os dados da pesquisa Vigilância de Fatores de 
Risco e Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico – VIGITEL, mais de 50% da população adulta 
está acima do peso, ou seja, na faixa de sobrepeso e obesidade. Sabe-se que a obesidade é uma doença 
multifatorial, redicivante e muitas vezes silenciosa, e se não prevenida e cuidada corretamente, tem um impacto 
devastador na vida do indivíduo, bem como na economia do País. 

A prevenção e o tratamento da obesidade se caracterizam por uma abordagem multiprofis- sional e 
transdisciplinar. Dessa forma, a proposta de enfrentamento do excesso de peso e da obesidade requer ação de 
diversos setores da sociedade, e não apenas do setor de saúde. 

A utilização de Diretrizes baseadas em evidências científicas permite que os profissionais de saúde, no 
setor suplementar, identifiquem melhor e com mais facilidade o risco e o caminho a ser percorrido pelo indivíduo 
com excesso de peso e obesidade, e seu monitoramento por meio de indicadores de acesso, da qualidade e do 
nível de coordenação do cuidado para todas as faixas etárias. Essas mesmas diretrizes permitem a 
implementação de ações de promoção, prevenção e realização de busca ativa para que seja feito o diagnóstico 
precoce; continuidade entre o diagnóstico e o tratamento; informação compartilhada e tratamento mais adequado 
e em tempo oportuno, para que o paciente com excesso de peso consiga seguir o percurso ideal para o cuidado, 
da prevenção ao pós-tratamento, incluindo todos os níveis de atenção. 

Estudo recente, baseado em revisão sistemática da literatura com metanálise demonstrou que as 
intervenções para perda de peso na obesidade reduzem a mortalidade em 6 casos por 1000 indivíduos obesos 
por várias causas associadas, particularmente doenças cardiovasculares, câncer e diabetes. As intervenções, 
especialmente de reeducação alimentar com redução na ingestão de gorduras totais e saturadas, podem reduzir a 
mortalidade por doenças crônicas (MA, et al., 2017). 

 

2 OBJETIVO 
 

Direcionar para estratégias de prevenção e tratamento precoce o beneficiário com excesso de peso e 
obesidade, além de reduzir os procedimentos invasivos em pacientes que não tem indicação para tal, reduzindo 
complicações pós-operatórias através da adequada preparação do paciente. 

Zelar pela qualidade de vida do beneficiário direcionando o cuidado individualizado e com levantamento 
das estratégias de enfrentamento adotadas pelos pacientes, bem como das manifestações de ansiedade e 
mudanças de hábitos ao longo do acompanhamento com a equipe multidisciplinar. 

 
 

3 ELEGIBILIDADE 
 

Beneficiário (titular ou dependente) com idade entre 18 e 65 anos, ativo no Plano de Saúde e com 
sobrepeso (IMC ≥ 25 e < 30) ou obesidade (IMC ≥ 30). 

É elegível ao tratamento cirúrgico o beneficiário (titular ou dependente) ativo no Plano de Saúde que 
cumpra a diretriz de utilização, conforme estabelecido no Protocolo da ANS, Ministério da Saúde e CFM. 
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Pacientes com idade entre 18 e 65 anos, com falha no tratamento clínico realizado por pelo menos 2 anos 
e obesidade mórbida instalada há mais de cinco anos, quando preenchido pelo menos um dos critérios listados no 
Grupo I e nenhum dos critérios listados no Grupo II: 

 
Grupo I 

a. Índice de Massa Corpórea (IMC) entre 35 Kg/m2 e 39,9 Kg/m2, com co-morbidades (doenças agravadas pela 
obesidade e que melhoram quando a mesma é tratada de forma eficaz) que ameacem a vida (diabetes, ou apnéia 
do sono 
, ou hipertensão arterial, ou dislipidemia, ou doença coronariana, ou osteo-artrites, entre outras); 

 
b. IMC igual ou maior do que 40 Kg/m2, com ou sem co-morbidades. 

Grupo II 

a. pacientes psiquiátricos descompensados, especialmente aqueles com quadros psicóticos ou demenciais 
graves ou moderados (risco de suicídio); 

b. uso de álcool ou drogas ilícitas nos últimos 5 anos. 

 

4 CRITÉRIOS DE EXCLUSÃO 
 

Serão excluídos deste protocolo adultos eutróficos (IMC 18,5-24,9Kg/m²), indivíduos obesos que compõem outros 
ciclos de vida (crianças, adolescentes com idade inferior a 17 anos e idosos com mais de 65 anos). 

 
 

5 PROFISSIONAIS 
 

O monitoramento é realizado por profissionais qualificados, cuja atuação é voltada principalmente para a 
adesão ao protocolo e sensibilização do beneficiário ao tratamento clínico. Os profissionais envolvidos são: 

 Clínico 

 Endocrinologista 

 Cirurgião 

 Psicólogo 

 Nutricionista 

 Enfermeiro 

 

6 DESENVOLVIMENTO 
 

6.1 Avaliação Inicial 
 

Ao identificar a possibilidade de elegibilidade ao programa, deve-se agendar uma consulta de enfermagem 
para mapeamento do estado geral de saúde e definição do plano de cuidado. A origem deste agendamento pode 
ocorrer: 

 Busca ativa – atuação da equipe de promoção da saúde mediante a identificação de características 
(dados de saúde e/ou de utilização do plano) que indiquem possível elegível; 

 Demanda espontânea – manifestação de interesse pelo beneficiário, mediante o conhecimento sobre o 
programa; 

 Encaminhamento – identificação de possível elegível através de outros profissionais. 
 

6.2 Estratificação do Risco 
ENFERMAGEM 
Mediante avaliação inicial (consulta de enfermagem) será possível identificar o grau de risco em que o 
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beneficiário deve ser classificado como subsídio para o planejamento mínimo do cuidado. 

1ª etapa – Avaliação Inicial: 

Na avaliação inicial com o enfermeiro o risco será classificado conforme faixa do índice de Massa Corporal 
– IMC (Conselho Federal de Medicina - CFM, 2015), e co-morbidade associada (doença/condição crônica). 

Para identificar o IMC, considera-se o seguinte cálculo:   

1. Mensuração do peso e da altura.  
 

2. Cálculo do IMC. 
 

Classificação do peso pelo IMC: 
 

Nível Faixa IMC 
Co-morbidade associada 

Não (n) Sim (s) 

1 IMC (Kg/m²) 30,0 a 34,9 = Obeso I Obeso I 
sem comorbidade (1.n) 

Obeso I 
com comorbidade (1.s) 

2 IMC (Kg/m²) 35,0 a 39,9 = Obeso II Obeso II 
sem comorbidade (2.n) 

Obeso II 
com comorbidade (2.s) 

3 IMC (Kg/m²) ≥ 40,0 = Obeso III Obeso III 
sem comorbidade (3.n) 

Obeso III 
com comorbidade (3.s) 

(ABESO/ SBEM, 2010) 

Classificação do peso pelo IMC para o sexo masculino: 
 

 
ABESO 
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Classificação do peso pelo IMC para o sexo feminino: 

ABESO 

3. Aferição da medida da circunferência abdominal. 
 

A OMS estabelece como ponto de corte para risco cardiovascular aumentado medida de circunferência 
abdominal igual ou superior a 94 cm em homens e 80 cm em mulheres 

 
Circunferência abdominal e risco de complicações metabólicas associadas com obesidade em homens e 

mulheres: 
 

Circunferência Abdominal (cm) 

Riscos de complicações 

metabólicas 

 
Homem 

Mulher Nível de ação 

Aumentado ≥ 94 ≥ 80 1 

Aumentado 

substancialmente 

 
≥ 102 

 
≥ 88 

 
2 

 

Nível de ação significa a importância de se recomendar a redução da medida da circunferência abdominal quando 1 
é menos importante do que 2. 

Avaliação combinada: combinação das medidas de circunferência abdominal e IMC para avaliar obesidade e risco 
para diabetes 2 e doença cardiovascular 

 
Circunferência Abdominal (cm) 

Riscos de complicações 

metabólicas 

 
IMC (kg/m²) 

Homem: 94-102 cm 

Mulher: 80-88 cm 

≥ 102 cm 

≥ 88 cm 

Baixo Peso < 18,5 - - 
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Peso saudável 18,5-24,9 - Aumentado 

Sobrepeso 25-29,9 Aumentado Alto 

Obesidade ≥ 30 Alto Muito Alto 

 
 

4. Avaliação dos hábitos de vida. 
 

- Idade 
 

- Tempo de obesidade mórbida instalada 
 

- Histórico familiar 
 

- Tratamento Clínico anterior 
 

- Queixas 
 

- Uso de medicamentos 
 

- Comorbidades 
 

- Etilismo 
 

- Tabagismo 
 

- Consultas com psiquiatra 
 
 

Ao ser classificado com o peso acima do adequado, IMC igual ou maior que 25 kg/m2 (excesso de peso): 

- Apresentar ao adulto o diagnóstico encontrado, explicar o que representa e dar as devidas orientações para 
cada caso (sobrepeso e/ou obesidade). 

- Informar sobre o funcionamento do programa e encaminhar para consulta com os demais profissionais. 

 

6.3 Plano de Cuidados 
6.3.1 Acompanhamento multidisciplinar 

PSICOLOGIA 

AVALIAÇÃO DO GRAU MOTIVACIONAL 

A motivação deve ser pensada como um estado de prontidão para a mudança, que pode oscilar e ser 
influenciada, inclusive, por fatores externos ao paciente. Até que um indivíduo realmente resolva querer reduzir o 
peso, ele percorre um caminho sutil e cíclico em direção à mudança. São os chamados “estágios de mudança”. O 
modelo transteórico de Prochaska e DiClemente descreve os estágios conforme a seguir (Pereira & Dias, 2009): 

 Pré-contemplação: Não considera a possibilidade de mudar, nem se preocupa com a questão; 
 

 Contemplação: Admite o problema, é ambivalente e considera adotar mudanças eventualmente; 
 

 Preparação: Inicia algumas mudanças, planeja, cria condições para mudar, revisa tentativas passadas; 
 

 Ação: Implementa mudanças ambientais e comportamentais, investe tempo e energia na execução da 
mudança; 
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 Manutenção: Processo de continuidade do trabalho iniciado com ação, para manter os ganhos e 
prevenir a recaída; 

 
 Recaída: Falha na manutenção e retomada do hábito ou comportamento anterior – retorno a qualquer 

dos estágios anteriores. 

“De acordo com Prochaska, DiClemente e Norcross (PROCHASKA, DICLEMENTE e NORCROSS, 1992), o 
indivíduo não caminha nos estágios de forma linear-causal. Uma vez atingida alguma mudança, não significa que 
a pessoa se manterá nesse estágio, por isto, pode-se representar o processo de mudança como uma espiral, que 
pressupõe movimento, em que as pessoas podem progredir ou regredir sem ordenação lógica. A grande 
importância do reconhecimento da etapa do processo de mudança no indivíduo é estimar o seu envolvimento no 
processo e tomar decisões sobre a metodologia a ser utilizada na abordagem de forma mais personalizada, 
realista e fundamentada” (Diretrizes de intervenção quanto à mudança de comportamento – a Entrevista 
Motivacional , 2009, p. 10). 

NUTRIÇÃO 
Um dos alicerces para o enfrentamento do excesso de peso e da obesidade reside na promoção da 

alimentação saudável. 
 

- Recomendação: Encorajar os indivíduos a ingerir uma dieta equilibrada, em longo prazo, coerente com as 
demais orientações para uma alimentação saudável. 

- Encorajar as pessoas a melhorar a dieta ainda se não houver perda de peso, porque pode haver outros 
benefícios para a saúde. 

CLÍNICA MÉDICA 
 

Avaliação inicial 

o Anamnese (conversa) 

o Exame físico 
o Análise dos resultados/solicitação de exames complementares: Hemograma, Glicemia Jejum, 

TSH, Colesterol Total e Frações, Triglicérides. 
o Avaliação e tratamento de comorbidades 

o Solicitação de demais exames que julgar necessário 

 

ENDOCRINOLOGISTA 
 

Avaliação inicial 

o Anamnese (conversa) 

o Exame físico 
o Análise dos resultados/solicitação de exames complementares: Hemograma, Glicemia Jejum, 

TSH, Colesterol Total e Frações, Triglicérides. 
o Solicitação de demais exames que julgar necessário 
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Obeso I 
OU 
Obesidade  

Sem co-morbidade (1.n)  
Quadrimest

ral 

 
Bimestra

l 

 
Quadrimest

ral 

 
S/N 

 
 

S/N  

 

 

N.A Com co-morbidade (1.s)  
Trimestral 

 
Mensal 

 
Trimestral 

 
Avaliação² 

 
 
Obeso II 

Sem co-morbidade (2.n)  
Quadrimest

ral 

 
Bimestra

l 

 
Quadrimest

ral 

 
Avaliação²  

 

Após 1 ano 
de tratamento 

clínico sem 
sucesso 

 
 

Após 2 anos 
de 

tratamento 
clínico sem 

sucesso 

Com co-morbidade (2.s) 
 

Bimestral 
 

Mensal 
 

Bimestral 
 
Avaliação² 

 
 
Obeso III 

Sem co-morbidade (3.n)  
Trimestral 

 
Mensal 

 
Trimestral 

 
Avaliação² 

Com co-morbidade (3.s) 
 

Bimestral 
 

Mensal 
 

Bimestral 
 
Avaliação² 

 

CIRURGIÃO GERAL 
 

Será agendada uma consulta com o médico cirurgião, após o beneficiário realizar 2 anos de tratamento clínico e 
possuir indicação para a gastroplastia por todos os profissionais mencionados no fluxo acima. 

6.3.1 Tratamento cirúrgico 

De acordo com a portaria n° 424, de 19 de março de 2013 (Ministério da Saúde, 2013), o “tratamento cirúrgico é 
apenas parte do tratamento integral da obesidade, que é prioritariamente baseado na promoção da saúde e no 
cuidado clínico longitudinal [...], sendo este indicado apenas em alguns casos, [...] correspondendo a uma ação 
dentro do toda da linha de cuidado das pessoas com sobrepeso e obesidade”. 

GASTROPLASTIA (CIRURGIA BARIÁTRICA) POR VIDEOLAPAROSCOPIA OU POR VIA LAPAROTÔMICA 

Este tipo de tratamento cirúrgico, além de contemplado pelo Serviço Único de Saúde (SUS), compõe o rol de 
procedimentos cobertos pelos planos de saúde suplementar brasileiro – regulamentado pela Agência Nacional de 
Saúde Suplementar (ANS), e possui diretrizes de utilização específicas (DIRETRIZES DE UTILIZAÇÃO PARA 
COBERTURA DE PROCEDIMENTOS NA SAÚDE SUPLEMENTAR, 2016, pp. 25-26), 
destacadas a seguir: 

Cobertura obrigatória para pacientes com idade entre 18 e 65 anos, com falha no tratamento 
clínico realizado por, pelo menos, 02 (dois) anos e obesidade mórbida instalada há mais de 05 
(cinco) anos, quando preenchido pelo menos um dos critérios listados no Grupo I e nenhum dos 
critérios listados no Grupo II. 

Grupo I (pelo menos um dos critérios listados a seguir): 

a. Índice de Massa Corpórea (IMC) entre 35 Kg/m2 e 39,9 Kg/m2, com co-morbidades (doenças 
agravadas pela obesidade e que melhoram quando a mesma é tratada de forma eficaz) que 
ameacem a vida (diabetes, ou apneia do sono, ou hipertensão arterial, ou dislipidemia, ou doença 
coronariana, ou osteoartrites, entre outras); 

b. IMC igual ou maior do que 40 Kg/m2, com ou sem co-morbidades. 
 

Grupo II (nenhum dos critérios listados a seguir): 
 
a. pacientes psiquiátricos descompensados, especialmente aqueles com quadros 
psicóticos ou demenciais graves ou moderados (risco de suicídio); 

b. uso de álcool ou drogas ilícitas nos últimos 5 anos. 

Critérios para indicação 
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o Paciente com IMC ³ > 50 kg/m² recomenda-se perda ponderal de 10 a 20% do sobrepeso no pré-
operatório. 

o Paciente com idade entre 16 e 18 anos poderá ser indicado o tratamento cirúrgico, naqueles que 
apresentarem o escore-z maior que +4 na análise do IMC por idade, porém o tratamento cirúrgico não 
deve ser realizado antes da consolidação das epífises de crescimento. Portanto, a avaliação clínica do 
jovem necessita constar em prontuário e deve incluir: a análise da idade óssea e avaliação criteriosa do 
risco-benefício, realizada por equipe multiprofissional com participação de dois profissionais médicos 
especialistas na área. 

o Ausência de condições clínicas e/ou físicas que contraindiquem a cirurgia (perícia final de médico da 
operadora ou referência do percurso assistencial). 

o Permanência no Programa Nutrição e Saúde de pelo menos 06 (seis) meses, sem perda de seguimento. 
o Avaliação por, pelo menos, dois médicos da operadora. 

 

Etapas para tratamento cirúrgico 
(1) Pré-operatório 

 
Fase inicial 

o Avaliação pelo cirurgião, clínico ou endocrinologista, nutricionista, psicólogo, cardiologista, 
pneumologista (verificar necessidade de exames e tratamento peri e pós-operatório) e quando 
necessário pelo psiquiatra, angiologista, gastroenterologista e ginecologista. 

o Indivíduos com IMC ³ 50 kg/m² recomenda-se perda ponderal de 10 a 20% do sobrepeso no pré-
operatório. 

o Monitoramento multiprofissional - realizado periodicamente conforme frequência definida em plano de 
cuidados, deve enfatizar a mudança de hábitos com objetivo de informar, orientar e educar para 
mudanças de hábitos. 

 
Fase secundária: Avaliação do risco cirúrgico 

(2) Preparo pré-operatório 

o Acompanhamento pré-operatório (nutricionista – orientação da dieta pós-operatória) 
o Orientações sobre o procedimento e suas consequências 

o Tratar e compensar alterações detectadas nos exames pré-operatórios 

o Perda de peso se necessário 

o Fisioterapia respiratória 

o Cessação do uso de tabaco pelo menos 60 dias antes do procedimento 
o Identificar casos que possam necessitar de internação em CTI 

o Orientar/Iniciar fluxo operacional para solicitação de autorização para cirurgia bariátrica (anexo). 
 

IMPORTANTE: A avaliação pré-anestésica e a cirurgia bariátrica deverão ser realizadas em ATÉ 30 dias 
a partir da data de AUTORIZAÇÃO do procedimento. 

(3) Pós-Operatório 

o Consultas de acompanhamento: 
o Entre 15 a 30 dias (1º mês) Consulta com cirurgião, nutricionista e enfermeiro. 
o No 2º mês Consulta com cirurgião, nutricionista e psicólogo + exames pós-operatórios. 

o No 3º mês Consulta com clínico, psicólogo e nutricionista. 

o No 4º mês Consulta com clínico, nutricionista e psicólogo.  

o No 6º mês Consulta com cirurgião, nutricionista e psicólogo + exames pós-operatórios. 
o No 9º mês Consulta com clínico/endocrinologista, nutricionista e psicólogo + exames pós-

operatórios. 
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o Entre 12º e 15º meses com cirurgião, clínico/endocrinologista, nutricionista e psicólogo + 
exames pós-operatórios + Ultrassom de abdome total. 

o 18º mês Consulta com cirurgião, clinico/endocrinologista, nutricionista e psicólogo + exames 
pós-operatórios. EDA 

o 24° mês (e anualmente) Consulta com Clínico + exames pós-operatórios. 
o Consultas mensais com o enfermeiro até completar 6 meses. 

 
 

7 Indicadores ANS 
 
 

Indicadores selecionados pela 

ANS 

Método de Cálculo Meta 

Percentual de beneficiários que 
realizaram a cirurgia bariátrica e 
participaram do programa de 
bariátrica 

Total de beneficiários inscritos que realizaram a cirurgia 
bariátrica 
Total de beneficiários inscritos 

95% 

Tempo de cumprimento do 
planejamento no fluxo da bariátrica 
antes de realizar a 
gastroplastia 

Total de inscritos que realizaram cirurgia bariátrica e 
cumpriram 6 meses do planejamento 
Total de inscritos que realizaram a cirurgia bariátrica 

no período em avaliação 

100% 

Percentual de inscritos com perfil de 
risco conhecido. 

Total de inscritos com perfil de risco conhecido sobre 
Total de inscritos no programa 

100% 

Percentual de inscritos que 
participaram de ao menos uma 
atividade programática no período 
em avaliação 

Total de inscritos que participaram de ao menos uma 
atividade programática no período em avaliação sobre 
Total de inscritos no programa no período em avaliação 

60% 

 
 

8 Discussão de casos 
 

Bimensalmente os profissionais responsáveis por esse fluxo (Clínico, Endocrinologista, Cirurgião, Psicólogo, 
Nutricionista e Enfermeiro) deverão se reunir para discutir sobre o caso de cada paciente ativo no programa. 

 


