
                           Como ter acesso à Cirurgia Bariátrica pelo SUS?  

                                           (Programa Obesidade Zero)  
 

Requisitos exigidos para obter o serviço:  

Verificação do peso, altura e Índice de Massa Corpórea (IMC). 

 Considerando o resultado da avaliação e as doenças associadas à obesidade, a equipe de 

especialistas decide se o paciente deve ou não passar pela cirurgia bariátrica. 

 

Inscrição para acessar o serviço: A inscrição no Programa é realizada exclusivamente de forma 

digital através do site da SESPA: www.obesidadezero.pa.gov.br e as consultas seguem de 

maneira presencial. 

 

Etapas do processo até a conclusão do atendimento: 

 

1-  A inscrição inicial é feita pelo site – SESPA; 

2-  O Hospital recebe toda semana a lista atualizada de pacientes inscritos no site; 

3-  É realizada a convocação dos cadastrados via telefone, seguindo a ordem cronológica da 

inscrição; 

 

Etapas: 

Triagem Inicial: é realizada pelo médico cirurgião que avaliará se o paciente tem indicação de 

entrar no Programa e informa sobre o funcionamento do mesmo;   

 

Etapa 1: Avaliação multiprofissional para avaliar condições psicossociais e clínicas para 

realização do procedimento: 04 consultas com endocrinologistas, 03 consultas com 

nutricionistas, 03 consultas com psicóloga e 02 consultas com o assistente social. 

 

Etapa 2: Avaliação pré-operatória (se for liberado pela equipe na etapa 1): 01 consulta com 

cardiologista, 01 consulta com pneumologista e 01 consulta com anestesista. 

 

Se liberado na etapa 2, retorna com o cirurgião para a emissão da ficha de autorização de 

internação hospitalar (AIH), e aguardará o hospital convoca-lo para a cirurgia. 

 

Dependendo de cada caso, outras consultas com estes especialistas podem se fazer 
necessárias ou com outros profissionais como o psiquiatra. 
 

Tempo estimado para cada etapa do atendimento:  

O prazo para completar todo o preparo para a cirurgia pode variar de 6 meses a 2 anos. 

Em alguns casos, em especial quando o paciente falta as consultas obrigatórias e/ou exames, 
esse prazo pode passar de 02 anos. 
 
Canais de acesso: Coordenação do Programa Obesidade Zero, através do telefone (91) 3239-

3802 ou pelo e-mail: coordbariatrica.hjb@indsh.org.br 

 

Horário de Atendimento: O ambulatório do Hospital Jean Bitar funciona de 06:30 hs às 18:00 

hs, de segunda à sexta-feira. 

http://www.obesidadezero.pa.gov.br/
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