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Introdução: A obesidade grave é um problema de saúde pública. A cirurgia bariátrica está entre as indicações terapêuticas com 
critérios estabelecidas pela Portaria nº 424 do Ministério da Saúde. O Programa de Cirurgia Bariátrica do Hospital de Clínicas de 
Porto Alegre (HCPA) realiza o procedimento e prevê um acompanhamento pela equipe interdisciplinar por aproximadamente dois 
anos antes da cirurgia. Nesse período, o paciente realiza consultas, exames e grupos no ambulatório. Estudos que avaliam o 
tempo de espera para a realização da cirurgia em hospitais públicos são escassos. Objetivo: Verificar o tempo entre o ingresso no 
programa e a realização da cirurgia bariátrica em hospital universitário.  Método: Trata-se de um estudo de coorte de pacientes 
que ingressaram no programa entre 2010 a 2014. A data inicial foi considerada o dia da consulta de enfermagem para 
preenchimento do protocolo específico de ingresso que avalia os critérios de inclusão no programa. A informação sobre a data da 
cirurgia foi coletada do prontuário dos pacientes em junho de 2015. Resultados: Foram incluídos no estudo 263 pacientes que 
realizaram a cirurgia bariátrica. Observou-se o predomínio do sexo feminino (n=223; 84,8%), com média (desvio padrão) de idade 
de 40,4 (DP=10,83) anos.  Em relação aos dados antropométricos, a média de peso no ingresso era de 128,4 (DP=24,15) kg de 
peso, 1,63 (0,08) m de altura e índice de massa corporal (IMC)= 47,9 (DP=7,77) kg/m². O tempo médio entre o ingresso e 
realização da cirurgia bariátrica foi de 23,9 (DP=12,81) meses. Foi comparado o tempo para a realização da cirurgia entre os anos 
de 2010 a 2014 e não foi encontrada diferença significativa (F= 1,421; p= 0,227). Conclusões: Observou-se que o tempo médio 
entre o ingresso e o procedimento está conforme o proposto. O resultado do estudo pode contribuir para qualificar a gestão do 
fluxo de atendimento no programa. Palavras-chaves: Obesidade grave, cirurgia bariátrica, seguimento. Projeto 130371 


