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Marchesini promove reunião para incentivar o
tratamento da obesidade
Por Dr.Marchesini | Publicado dia 18/07/2014 às 04h48

A Clínica Caetano Marchesini, especializada em tratamentos para a obesidade, promove no próximo dia 02 de
maio (quarta-feira), às 19h30, em sua sede, o 2º Encontro de 2018 do grupo de Apoio Contra o Peso.
A reunião será coordenada pelo cirurgião bariátrico, Caetano Marchesini. Também estarão presentes, o
cirurgião do joelho e do quadril, Thiago Fuchs, que irá abordar as consequências da obesidade para as
articulações e como tratar problemas no joelho e quadril, após a perda de peso.
Na oportunidade, profissionais que atuam no tratamento da obesidade nas áreas de educação física, nutrição e
psiquiatria irão tirar dúvidas dos participantes que buscam o tratamento da obesidade e também daqueles que já
fizeram a cirurgia bariátrica.
“A iniciativa - realizada mensalmente, sempre nas primeiras quartas-feiras de cada mês - tem como objetivo
orientar todos que buscam melhorar a sua qualidade de vida, por meio da perda de peso”, explica Marchesini.
O grupo de apoio também irá orientar pacientes que já fizeram algum tipo de tratamento para combater à
obesidade, seja a cirurgia bariátrica, o uso de medicamentos, dietas e exercícios. Os pacientes poderão
compartilhar experiências, tirar dúvidas e receberão dicas dos profissionais da da Clínica nas áreas de nutrição,
fisioterapia, clinica geral, psiquiatria, cirurgia plástica, ortopedia e educação física.
“Estamos possibilitando um diálogo direto entre pacientes que passaram pelos mesmos problemas e
dificuldades, aliado a um espaço para dúvidas e discussões com apoio profissional”, explica o Dr. Caetano
Marchesini.
Podem participar do encontro pacientes que fizeram a cirurgia bariátrica, seus familiares e também pessoas que
querem perder peso e gostariam de saber mais sobre as opções de tratamento.
PRINCIPAIS TEMAS – Entre os temas abordados no Grupo Contra o Peso estão, as alterações no organismo
e nos hábitos de vida pós-cirurgia bariátrica, variação anatômica do corpo com o ganho e com a perda de peso,
como aliar alimentação com a atividade física, gravidez pós-cirurgia bariátrica, a importância da suplementação
vitamínica, recidiva de peso e outros.
A próxima reunião do Grupo de Apoio Contra o Peso será realizada no dia 02 de maio, às 19h30, na Clínica
Caetano Marchesini.
As inscrições para participar do Grupo Contra o Peso são gratuitas, mas as vagas são limitadas. Basta ligar no
telefone (41) 3342-6264 e garantir a sua vagas.

