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- Psicóloga;
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Dr. Geisson Beck Hahn 

Responsável Técnico Médico 

Cirurgia do Aparelho Digestivo - CREMERS 26.428 | RQE 19.030 

Pós Graduação em Cirurgia Bariátrica pelo 

Hospital Alemão Oswaldo Cruz - São Paulo

@cetradom /cetradom



-
-
-

Acidente Vascular Cerebral - AVC,  Alteração 
do colesterol, Alterações dos triglicerídeos, Apneia 
do sono, Asma, Câncer colorretal, Câncer de 
endométrio, Câncer de esôfago, Câncer de 
mama, Câncer de pâncreas, Câncer renal, 
Câncer da vesícula, Colelitíase, Diabetes Mellitus 
tipo 2, Doença vascular periférica, Doenças 
isquêmicas do coração, Embolia 

pulmonar, Esteatose hepática, Hipertensão 

cardíaca, Leucemia, Linfoma Não-Hodgkin, 
Lombalgia, Mieloma múltiplo, Osteoartrites, 

dos ovários policísticos e Síndrome metabólica.

-

padrão alimentar e também estimulando a 

A mudança do estilo de vida, que compreende reeducação alimentar e 

atingir a perda de peso necessária para melhorar a saúde.

O tratamento da obesidade 
depende de constante acompa-

-

acompanhamento médico e psi-

-

 É considerado sucesso 
no tratamento da obesidade 

manter uma redução ponderal 

hipertensão e dislipidemia (ABE-

É importante considerar que 
-

mento corporal produzido por 
-

sulta em gasto energético e que 

propósito de melhorar ou man-
ter o condicionamento físico.

O exercício apresenta uma 
série de benefícios para o pacien-

-
mento do tratamento com dieta. 

-

-

-

mento da obesidade é reduzir o 

percentual de gordura corporal 

para melhora da condição clínica 

por meio da restrição calórica. 

Independente do tratamen-

O tratamento clínico da obe-

especialmente para os pacien-
.

 

 

Estilo de vida
sedentário

Redução das
taxas de tabagismo

vitamina D

Acúmulo de 
gordura

Sono

Tipo de parto

Alteração no ciclo 
circadiano

Idade materna

Condições médicas
hormonal SOMPC

Comportamento 
Alimentar

Baixo peso ao nascer
e a sobrealimentação

Fórmula infantil

Ambiente materno
perinatal

Consumo de
fast-foods

Disruptores
Endócrinos

SPM

Aumento de
CO2 atmosférico

Genética

Medicação (antihistamínicos,
contraceptivos, psicotrópicos)

Temperatura do
ambiente

TRATAMENTO CLÍNICO DA OBESIDADE

CAUSAS DA OBESIDADE:

DURAÇÃO DO
TRATAMENTO

PACIENTES A 
QUE SE APLICA O 
TRATAMENTO CLÍNICO 
DO CETRADOM:

EXERCÍCIO

TRATAMENTO 
MEDICAMENTOSO

DESENVOLVIMENTO 
DO PLANO DE AÇÃO 
NUTRICIONAL

TRATAMENTO 
CLÍNICO CETRADOM

-

a ingestão calórica total e o ga-

nho calórico decorrente. Esse 

procedimento pode necessitar 

-

Independente desse supor-

é fundamental.

calculada com quantidades caló-

-

de física.

derados. 
A realização desses exercí-

-

Existem poucas opções me-
dicamentosas liberadas para 

A indicação de se associar me-

-
mente com a mudança do estilo 

-

associados principalmente a al-
terações emocionais.

A indicação da possibilidade 
ou não do uso de medicação 
para o tratamento da obesidade 

médica.

Consiste em consultas 
médicas e periódicas com os 

- Médico;
- Nutricionista;
- Psicóloga;
- Preparador físico;
- Fisioterapeuta.


