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Sob o desígnio da competência, credibilidade, 
inovação, organização e capacidade de trabalho, 
o Centro de Responsabilidade Integrado de 
Obesidade tem como objetivo garantir cuidados 
altamente especializados no tratamento da 
obesidade e suas patologias associadas, com rigor 
e excelência, fomentando a formação pré e pós-
graduada bem como a investigação. Respeitando 
sempre o princípio da humanização, o utente 
e a família posicionam-se no centro de tomada 
de decisões.
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• Avaliação e orientação terapêutica de doentes com obesidade e 

suas patologias associadas no ambulatório (consulta), internamento, 

bloco, unidades de cuidados intensivos, urgência;

• Discussão em equipa multidisciplinar de acordo com a situação 

clínica;

• Tratamentos da obesidade, nomeadamente diferentes técnicas 

cirúrgicas, técnicas endoscópicas, intervenção nutricional, 

farmacológica e/ou comportamental

• Monitorização da decisão, do tratamento e seguimento dos doentes 

avaliados; 

• Atividade assistencial integrada com investigação clínica e formação 

pré e pós-graduada.

Temos uma equipa multidisciplinar especializada constituída por 

Médicos (Cirurgiões,  Endocrinologistas, Psiquiatras, Anestesiologistas, 

Gastrenterologistas, entre outras especialidades), Nutricionistas, 

Psicólogos, Enfermeiros, Técnicos Superiores de Diagnóstico 

e Terapêutica, Assistentes Sociais, Assistentes Técnicos 

e Assistentes Operacionais.
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Consulta Externa
Na primeira consulta não é necessária nenhuma preparação especial e 

pode alimentar-se normalmente. Pode vir acompanhado se o desejar.

Na consulta o médico faz o exame clínico adequado, analisa os estudos 

que já efetuou e fornece todas as informações de que dispõe do seu caso. 

Requisita os exames complementares indispensáveis e as consultas de 

outras especialidades necessárias para avaliação do seu estado clínico, 

nomeadamente a avaliação multidisciplinar (cirurgia, endocrinologia, nu-

trição e psiquiatria/psicologia).

No final da consulta o médico explica novamente as implicações da obe-

sidade e suas patologias associadas, bem como as opções terapêuticas 

adequadas (cirúrgicas, endoscópicas, entre outras).

 

Em qualquer altura pode requerer informação clínica para obtenção de 

uma segunda opinião.
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Internamento

Caso necessite de intervenção cirúrgica ou endoscópica, o internamento 

será efetuado no Serviço de Cirurgia Geral.



 

Centro Hospitalar 
Universitário de São João
Telefone: 225 512 100 

Consulta de Cirurgia Geral/ 
Endocrinologia/ Nutrição/ 
Psiquiatria/ Psicologia/ 
Anestesiologia
Local: Centro de Ambulatório – 

Pavilhão K2/ K4

Extensões: 1804 (K2)/ 1695 (K4)

Consulta de Gastrenterologia
Local: Centro de Ambulatório – 

Pavilhão K5

Extensões: 1850/ 1851

Centro de Endoscopia Digestiva
Local: Piso 2  

Extensões: 1483/ 1702/ 5108

Consulta de Psiquiatria 
e Psicologia
Local: Consulta externa do Serviço 

de Psiquiatria  

Extensões: 1774

Internamento:
Serviço de Cirurgia Geral
Local: Piso 5 e 6

Secretariado CRIO 
- extensão: 1602

Secretariado Homens
- extensões: 1981/1985

Secretariado Mulheres
- extensão: 1390



E-mail do Centro de Responsabilidade Integrado de Obesidade: 
cri.obesidade@chsj.min-saude.pt

Este Guia de Acolhimento do Centro de Responsabilidade Integrado de Obesidade 
encontra-se disponível no site www.chusj.pt, no separador “A nossa saúde”. 

Não dispensa a leitura do Guia de Acolhimento do CHUSJ (solicite-o no serviço ou consulte-o 
no site www.chusj.pt, separador “Utentes e Visitas” para mais informações)

Categoria  Nome  Contacto Serviço Especialidade
(Médico, Enfermeiro, Psicólogo, 
Assistente Social, Nutricionista,…) 

Anotações




