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“Se eu vi mais longe, foi por estar  

de pé sobre ombros de gigantes. ” 
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SANTOS, Jenifer. A cirurgia Bariátrica como tratamento para a Obesidade: uma 
revisão bibliográfica 40p. Trabalho de Conclusão de Curso (Monografia). 
Graduação no Curso de Bacharelado em Nutrição da Faculdade de Apucarana. 
Apucarana-PR. 2020. 
 
 

RESUMO 

 

A cirurgia bariátrica é um tratamento realizado em indivíduos que apresentam índice 
de massa corporal superior a 40kg/m². Objetivou-se estudar a cirurgia bariátrica 
como forma de tratamento para a obesidade grau III ou grave identificando o perfil 
demográfico, clinico e as doenças de maior ocorrência nos pacientes, para o 
presente estudo foi utilizado para a coleta de dados livros e artigos indexados em 
dados científicos referentes a obesidade e a cirurgia bariátrica, trata-se de um 
estudo de revisão bibliográfica. A prevalência de sobrepeso e obesidade está ligada 
com doenças crônicas relacionadas a dieta do indivíduo, isso acarreta na maior 
ocorrência de doenças como hipertensão, diabetes, dislipidemias. Espera-se que a 
cirurgia bariátrica seja uma alternativa eficiente para o tratamento da obesidade. 
 

Palavras-chave: Gastrectomia; Excesso de peso; Ganho de peso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

SANTOS, Jenifer. Bariatric surgery as a treatment for obesity: a literature review 

40p. Course Conclusion Paper (Monograph). Graduation in the Bachelor of Nutrition 
Course at the Faculty of Apucarana. Apucarana-Pr. 2020. 
 

 

ABSTRACT 

 

Bariatric surgery is a treatment performed on individuals who have a body mass 
index greater than 40kg / m². The objective of this study was to study bariatric 
surgery as a form of treatment for grade III or severe obesity by identifying the 
demographic, clinical profile and the most common diseases in patients. For the 
present study, books and articles indexed in data will be used for data collection. 
Scientific references to obesity and bariatric surgery, this is a literature review study. 
The prevalence of overweight and obesity is linked to chronic diseases related to the 
individual's diet, which leads to a higher occurrence of diseases such as 
hypertension, diabetes, dyslipidemia. Bariatric surgery is expected to be an efficient 
alternative for the treatment of obesity. 
 

Keywords: Gastrectomy. Overweight. Weight gain.  
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1 INTRODUÇÃO 

As doenças crônicas não transmissíveis (DCNT) têm importante impacto na 

morbimortalidade da população, que são afetadas por mudanças demográficas e 

epidemiológicas, aumento da expectativa de vida e maus hábitos. A obesidade em si 

é um grave problema de saúde pública que cresce a cada ano podendo atingir mais 

de 25% da população brasileira, considerada um fator de risco e, ao mesmo tempo, 

uma doença crônica (WHO, 2017). Na população adulta, a obesidade está 

intimamente relacionada a uma variedade de doenças, como síndrome metabólica,  

disfunção, doença cardiovascular, doença óssea e articular e doença mental como 

depressão. Essa situação também implica em uma necessidade financeira alta para 

a saúde pública (BIENER A; CAWLEY J; MEYERHOEFER C, 2017). 

Com a preocupação de se encaixar aos padrões de beleza impostos pela 

sociedade atual e a relação a fatores emocionais em ligação à comida (BASTOS et 

al, 2013, GUIMARÃES; NASCIMENTO; SOUZA, 2017), a obesidade é mais 

frequente no público feminino, o que reflete na maior procura pelo tratamento 

através da cirurgia bariátrica (SANTOS; LIMA; SOUZA, 2014). 

A cirurgia bariátrica é um método bastante eficaz para o tratamento da 

obesidade, com isso há uma procura bastante acentuada pelos indivíduos tornando-

a um procedimento bastante eficaz tanto para a perda de peso quanto para a maior 

perspectiva de vida dos pacientes (REIS; SILVA; SILVEIRA, 2012). 
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2 OBJETIVOS 
 

2.1 Objetivo Geral 
 

Analisar a cirurgia bariátrica como método de tratamento para a obesidade. 

 

2.2 Objetivo Específicos 

 

● Analisar as possíveis deficiências de vitaminas após a cirurgia; 

● Avaliar a ocorrência do reganho de peso após a cirurgia; 

● Pesquisar o perfil clínico-nutricional de pacientes obesos submetidos 

ao procedimento cirúrgico. 
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3 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

3.1 Obesidade no Brasil e no mundo 

 

O paciente é classificado obeso através de medidas antropométricas, 

sobretudo do índice de massa corporal (IMC) como demonstra na tabela 1, caso o 

paciente esteja com o seu IMC entre 25 e 29,9 Kg/m² ele é classificado como 

sobrepeso, e se for maior ou igual a 30 Kg/m² ele é classificado como obeso (WHO, 

2018). 

 

Tabela 1 - Classificação do Estado Nutricional Segundo o Índice de Massa  

Corpórea. 

IMC Estado Nutricional 

< 18,5 Baixo Peso 
18,5 – 24,9 Peso Normal 
25 – 29,9 Pré Obesidade 
30 – 34,9 Obesidade grau 1 
35 – 39,9 Obesidade grau 2 

> 40 Obesidade grau 3 

Fonte: Tradução Livre e adaptação de WHO Nutricional Status (2010). 

 

A obesidade apresenta atualmente status de problema de Saúde Pública no 

mundo todo (MÖNCKEBERG; MUZZO, 2015), devido as doenças ligadas a essa 

condição afetando todas as faixas etárias (LOPES; PRADO, 2010) como o 

desenvolvimento de doenças cardiovasculares e os fatores de risco como 

dislipidemia, tabagismo, sedentarismo e particularmente a distribuição central de 

gordura (BOZZA, 2015). 

Porém o fator genético é um importante determinante na suscetibilidade de 

uma pessoa quanto ao ganho de peso e o equilíbrio do peso determinado pela 

ingestão de caloria versus gasto calórico. Sendo assim, a epidemia da obesidade 

tem sido dirigida por mudanças da sociedade e dos hábitos alimentares, acarretados 

pelo crescimento econômico, modernizado, urbanizado e globalizado (CARVALHO; 

ROSA, 2018). 

Com isso houve um aumento significativo da obesidade no mundo entre 

1980 e 2013, passando de 857 milhões de pessoas em 1980 para 2.1 bilhões em 

2013, no sexo masculino passaram de 28,8% para 36,9%, enquanto que no sexo 

feminino foram de 29,8% para 38,0%, no Brasil a obesidade teve um aumento de 

mais de 67% da doença entre os anos de 2006 e 2018 atingindo mais de 20% da 
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população total do País, a prevalência maior da doença é entre os jovens de 18 a 24 

anos de idade e as mulheres apresentam um aumento significativo quando 

comparado aos homens (NG,2014).  

De acordo com o Vigitel (2019), do sistema de Vigilância de Fatores de 

Risco para doenças crônicas não transmissíveis do Ministério da Saúde, a 

porcentagem de brasileiros obesos passou para 20,9% em 2019. Sendo que, dois a 

cada dez brasileiros se encontram obesos (VIGITEL, 2019). No Paraná a cada cinco 

indivíduos pelo menos três apresentam sobrepeso e obesidade, o município de 

Curitiba é o que apresenta maior prevalência da doença, os índices demonstram 

55% da população apresentam quadro de sobrepeso e obesidade, ou seja,  mais da 

metade do total da população (SESA, 2017). 

Devido a esse grande aumento da doença as estimativas globais apontam 

que o excesso de peso e a obesidade matam pelo menos mais de 3 milhões de 

pessoas por ano em todo o mundo (WHO, 2014), e em 2020 é estimado mais de 

cinco milhões de óbitos causados pela obesidade (WHO, 2019).  

Nos próximos oito anos, ¼ da população adulta do país estará com 

sobrepeso, com uma propensão muito maior de sofrer problemas no fígado, 

cardíacos, derrames e diabetes, além de uma série de outras doenças. Estima-se 

11,5 milhões de crianças obesas para 2025, sendo que a taxa da obesidade pode 

chegar a 25% da população (FEDERAÇÃO MUNDIAL DE OBESIDADE; WOF, 

2019). 

A maior prevalência de sobrepeso e obesidade era verificada em pessoas de 

países desenvolvidos nos últimos 33 anos, embora a obesidade e o excesso de 

peso não ser exclusiva de países desenvolvido ou em desenvolvimento 

(MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2013). 

Nas últimas décadas as Doenças crônicas não transmissíveis vêm tendo um 

aumento (WHO, 2005) e muitas vezes esses óbitos estão relacionados com uma 

sociedade em envelhecimento, porém podem estar associadas também com os 

hábitos de vida indevidos tais como: alimentação inadequada, uso abusivo de álcool, 

tabagismo, sedentarismo e a obesidade (ISER; CLARO; MOURA et al., 2011). 

 

3.2 DCNT no Brasil 

 



14 
 

 

Segundo dados da Organização Mundial da Saúde (OMS) cerca de 38 

milhões de óbitos por ano e 74% das mortes no Brasil em 2016 foram causadas por 

doenças crônicas não transmissíveis, elas produzem graves complicações, de forte 

impacto na morbimortalidade e na qualidade de vida dos indivíduos afetados, maior 

risco de morte prematura e efeitos econômicos adversos para as famílias, 

comunidades e sociedade em geral, sendo que as doenças do aparelho circulatório 

(DAC), câncer, doenças respiratórias crônicas (DRC) e diabetes são responsáveis 

por 80% destas mortes por DCNT. Embora pessoas de todas as idades sejam 

afetadas por estas doenças, o risco de morte prematura naqueles entre 30 e 69 

anos foi de 22%, em 2000, e 18%, em 2016. Apesar da redução, o risco de 

mortalidade ainda é elevado, principalmente em países de renda média e baixa 

(WHO; 2016, 2018). 

As doenças cardiovasculares representaram em 2015 a maioria das mortes 

por DCNT, seguidas de câncer, doenças respiratórias e diabetes. Esses quatro 

grupos de doenças são responsáveis por mais de 80% de todas as mortes 

prematuras por doenças crônicas não transmissíveis e compartilham quatro fatores 

de risco, comportamentais e modificáveis: dieta inadequada, inatividade física, uso 

de álcool e tabaco (EZZATI; RIBOLIE, 2013). 

O diabetes tipo 2 é um distúrbio endócrino importante e complexo, no qual a 

resistência à insulina no músculo e no fígado, bem como a falha das células β, 

representam os principais defeitos fisiopatológicos. Além do músculo, fígado e 

células β, a célula gordurosa (lipólise acelerada), trato gastrointestinal (deficiência/ 

resistência à incretina), célula α (hiperglucagonemia), rim (reabsorção aumentada de 

glicose) e cérebro (resistência à insulina) desempenham papéis importantes no 

desenvolvimento do diabetes tipo 2 (DEFRONZO, 2009).  

Os casos de diabetes tipo 2 crescem com rapidez no mundo todo, e é 

considerada como a próxima epidemia global por seu crescente número de 

diagnóstico e pela dificuldade de controle da doença, no mundo cerca de 387 

milhões de indivíduos são diabéticos e cerca de 13 milhões estão no Brasil, e as 

expectativas do Atlas do Diabetes é que esse número pode aumentar mais de 150% 

até 2035 (SBCBM, 2019). 

Afim de mudar essa realidade foi realizado algumas reuniões importantes da 

Organização das Nações Unidas em setembro de 2011 e em julho de 2014 que teve 

como resultado a aprovação do Plano Global de DCNT, os planos regionais e 
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nacionais e ainda foram definidas metas afim de reduzir as DCNT e seus fatores de 

risco que visa o comprometimento dos Sistemas de Saúde e a articulação 

intersetorial para enfrentar o problema (UNITED NATIONS, 2011, 2014; 

MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2011; WHO, 2013; ORGANIZAÇÃO PAN AMERICANA 

DE SAÚDE, 2014; MALTA DC, MORAIS NETO OL, SILVA JUNIOR JB; 2013). 

 

3.3 Medidas de controle de doenças crônicas não transmissíveis no Brasil 

 

Segundo dados do Global Burden of Disease Study (2015) cerca de 75% 

das mortes no Brasil são causadas por DCNT, elas são de etiologia multifatorial e 

compartilham alguns fatores de risco modificável que são elas: tabagismo, 

inatividade física, alimentação inadequada, obesidade, dislipidemia e o consumo de 

álcool, e para deter o crescimento do número de casos de pacientes com DCNT são 

necessárias algumas estratégias de prevenção e controle dos fatores de risco 

modificável, para isso acontecer a organização da vigilância em DCNT foi 

necessário para fazer o monitoramento das doenças e seus respectivos fatores de 

risco associados, tendo como objetivo subsidiar o planejamento, a execução e a 

avaliação da prevenção e do controle das DCNT (WHO, 2014; MALTA et al., 2013). 

Para o efetivo controle das doenças são necessárias algumas medidas para 

a modificação do estilo de vida e alguns exemplos que atuam no controle e na 

terapêutica são: uma alimentação saudável e a prática regular de atividades físicas, 

podendo ser agregadas a um tratamento medicamentoso, são medidas efetivas em 

saúde pública fazer o investimento em diagnósticos precoce e fazer a manutenção 

da adesão do tratamento designado paras as DCNT (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 

2013). 
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3.4 Influência dos hábitos alimentares e a atividade física com o sobrepeso e a 

obesidade 

 

Os hábitos de vida na infância e adolescência refletem na morbimortalidade 

durante a vida adulta, hábitos esses que incluem atividades de lazer: TV, vídeo 

game, computador e celular aumentando a inatividade física e logo essas atividades 

aliadas com o maior consumo de alimentos processados e industrializados que 

favorecem o aumento de peso devido ao menor gasto energético e maior ingestão 

calórica e uma dieta desequilibrada e a obesidade evidenciam uma associação 

negativa já que o consumo rico em gorduras aumentam os riscos de dcnt, 

disfunções biliares, problemas do aparelho locomotor e alguns tipos de câncer. 

(BOCCALETTO; MENDES, 2009; CAMELO et al., 2012).  

No mundo todo os casos de sobrepeso e obesidade está crescendo de 

forma rápida e atingindo dados alarmantes. Isso é o resultado do comportamento de 

uma dieta inadequada rica em gorduras, pobre em fibras e frutas aliada com um 

comportamento sedentário e a inatividade física, que associados geram sobrepeso e 

a obesidade (COSTA, et al, 2017). Segundo dados da OMS, houve um aumento do 

consumo de alimentos ricos em gordura e carboidratos simples, e também um 

declínio das atividades física devido as mudanças recorrentes da mudança do 

sistema do meio de transporte, à urbanização, e a natureza sedentária de muitas 

formas de trabalho facilitando o ganho de peso (WHO, 2016). 

 

Logo, com o aumento da obesidade foi-se necessário criar métodos de 

tratamento para a obesidade que por sua vez possui um tratamento através de 

reeducação alimentar, dietas prescritas individualmente respeitando a 

individualidade biológica de cada paciente, mudanças no hábito de vida, porém, 

esse processo de mudança afim de perder peso deve ser um processo contínuo e 

constante apesar das dificuldades, em casos mais extremos da obesidade quando 

este tratamento é ineficaz a intervenção cirúrgica é indicada através da cirurgia 

bariátrica ou gastroplastia (CFM, 2010). 
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3.5 Papel da nutrição na obesidade 

 

Antes de iniciar o tratamento da obesidade por meios mais agressivos que é 

o caso da cirurgia bariátrica é necessário salientar que a nutrição tem seu papel 

fundamental no que diz respeito ao controle do peso já que a alimentação mudou 

com a modernidade, antes se plantava, se colhia e se consumia alimentos in natura, 

a partir de muito simbolicamente o leite materno, porém essa forma de se alimentar 

perdeu seu espaço com a modernidade e a mídia, já que atualmente é de mais fácil 

acesso alimentos hipercalóricos, ricos em gorduras trans, consumo excessivo de 

açúcar e sal a partir de bolachas recheadas, salgadinhos, a caloria vazia dos 

refrigerantes e o abuso do consumo de bebidas alcóolicas (BATISTA FILHO; et al, 

2010). 

Os adultos têm a facilidade de manter o peso corporal constante pelo fato de 

mecanismos neurais, hormônios e químicos que mantem o equilíbrio de ingestão e 

perca de peso, entretanto existe anormalidades com esse mecanismo ainda não 

entendidas que resultam no desequilíbrio do peso levando o individuo ter excesso de 

peso e obesidade, vários estudos relatam que o balanço energético positivo facilita 

indivíduos geneticamente suscetíveis ao excesso de peso, porém as significativos 

mudanças da dieta durante esse século que têm sido marcadas pelo aumento do 

conteúdo lipídico é dito como contribuinte para a incidência do aumento da 

obesidade (ROSADO; et al, 2001).  

Diante disso a dieta obviamente tem papel determinante na regulação 

energética e de fato constitui o principal fator desencadeante no desequilíbrio entre a 

entrada e os gasto energético, portanto em vista disso observa-se a importante 

função do acompanhamento nutricional para o auxilio do equilíbrio na alimentação 

afim do controle do peso antes de quaisquer procedimento invasivo que é o caso da 

cirurgia bariátrica (PEREIRA, 2006). 

 

3.6 Cirurgia Bariátrica 

 

Com a elevada prevalência da obesidade, profissionais da área da saúde 

envolvidos em seu tratamento encontraram na cirurgia bariátrica um método 

adequado e efetivo para o tratamento da doença que oferece benefícios que vão 

além da perda de peso significativa e prolongada, ela também reduz sintomas de 
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ansiedade, depressão e comorbidades associadas, melhora na questão sexual do 

paciente, e qualidade de vida (ASHTON; LEE, 2008; KUBIK; GILL; LAFFIN; 

KARMALI, 2013; LAGERROS; RÖSSNER, 2013). 

No Brasil a realização das cirurgias bariátricas no período de oito anos, 

obteve um crescimento de 84,73% entre 2011 e 2018, segundo levantamento 

divulgado pela Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica e Metabólica, nesse 

período foram realizadas aproximadamente 424 mil cirurgias da obesidade no Brasil 

(SBCBM, 2018).  

Embora a gastroplastia seja inclusa do Sistema Único de Saúde desde 1999, 

para ser realizada de forma coberta pela rede pública de saúde é necessário que o 

paciente respeite alguns critérios estabelecidos na Portaria GM/MS nº 424, de 19 de 

março de 2013: (i) os indivíduos que apresentem índice de massa corporal (IMC) 

>50kg/m²; (ii) os indivíduos que apresentem IMC >40kg/m², com ou sem 

comorbidades, sem sucesso no tratamento clínico longitudinal realizado na Atenção 

Básica e/ou Atenção Ambulatorial Especializada, por no mínimo dois anos e que 

tenham seguido protocolos clínicos; e (iii) os indivíduos que apresentem 

IMC>35kg/m² e com comorbidades, sem sucesso no tratamento clínico longitudinal 

realizado por no mínimo dois anos e que tenham seguido protocolos clínicos 

(MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2013). 

Existem três formas de bariátrica basicamente, através de técnicas 

restritivas, disabsortivas e mistas. As técnicas restritivas são aquelas que restringem 

o volume de alimento que o paciente ingere nas refeições, isto é, o paciente limita 

sua alimentação, reduz alimentos sólidos e pastosos. Esta técnica depende 

principalmente do paciente (MARCHESINI, 2017). Sendo as principais: o balão 

intragástrico, a gastroplastia vertical restritiva de Mason, a banda gástrica ajustável 

por laparoscopia, entre outras. 

Com isso cresce a procura de tratamentos mais agressivos como o 

tratamento cirúrgico. O bypass gástrico de Y-de-Roux laparoscópico (LRYGB) 

fornece uma perda de peso duradoura, porém existe um risco de complicações 

fatais (WESTLING; GUSTAVSSON, 2001). 

 

3.6.1 Bypass Gástrico em Y de Roux 

O Bypass Gástrico em Y-de-Roux é considerado o método padrão-ouro no 

Brasil por ser a técnica mais utilizada, isso se dá ao fato do procedimento apresentar 
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baixo índice de complicação no pós-operatório. Nos primeiros seis meses de pós-

operatório ocorre a maior perda ponderal, após esse período as perdas de peso 

passam a ser mais lenta e gradual, até atingir perdas médias que variam de 35 a 

40% do peso inicial entre o 12° e 24° mês da realização da cirurgia (RAMOS et al., 

2015). 

 Nessa técnica restritiva e disabsortiva o tamanho do estômago é reduzido 

como mostra na figura 1, tendo como resultado um volume apresentando 

aproximadamente 30 ml, o alimento é impedido de percorrer o duodeno e a porção 

proximal do jejuno por um desvio intestinal em Y de Roux essa técnica reduz a fome 

e a saciedade precoce e a absorção de nutrientes, e intolerância a alimentos doces 

e gordurosos, isso se dá pelo fato que ela é considerada como uma operação 

sacietógena-incretínica devido à combinação do componente restritivo com 

disabsortivo ou seja ela interfere nos mecanismos hormonais envolvidos no controle 

da sinalização e sensibilidade da insulina com isso tem como resultado a 

homeostase da glicemia resultando no controle da DM2 e das dislipidemias 

(THOMPSON et al., 2006; CATALANO et al., 2007, PAJECKI et al., 2015). 

 

Figura 1 - Gastroplastia redutora com derivação gastrojejunal em Y-de-Roux 

Fonte: WGO (2011). 
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3.6.2 Gastrectomia vertical  

 

A gastrectomia vertical (GV) tornou-se uma cirurgia ímpar no tratamento da 

obesidade pela sua efetividade, segurança e resolução das comorbidades. No 

procedimento da gastrectomia vertical é retirada verticalmente a maior parte do 

corpo gástrico a partir da linha imaginária que divide o antro e corpo gástrico e 

eliminam totalmente o fundo gástrico (FIGURA 2), causando redução do apetite e 

como consequência uma perda média de 50% a 70% do excesso de peso (LEMOS 

et al., 2005). 

 

Figura 2 - Gastrectomia vertical 

 

Fonte: Tua Saúde (2017). 

 

Alguns autores descrevem a GV um procedimento seguro comparado a 

outras intervenções cirúrgicas apresentando índices baixos de complicações e por 

esse fator esse procedimento torna-se ideal para adolescentes que necessitam de 

intervenção cirúrgica (BALTADAR et al., 2008). A GV não é livre de complicações e 

uma das complicações que deve ser destacada é a deiscência de sutura do coto 

gástrico, que ocorre no ângulo de Hiss e está presente em 0,7% a 5,3% dos casos, 

sendo essa uma das complicações mais temidas e que exige tratamento complexo e 

multidisciplinar, podendo ser realizada em alguns casos a conversão para a BGYR 

ou utilização de prótese endoscópica (LALOR et al., 2008; BURGOS et al., 2009). 

Entre 2013 e 2018 foram realizados 1.629 procedimentos de GV e 43.211 

BGYR, ou seja, apenas 3,7% dos procedimentos nesse período foram GV, a GV não 

é realizada no SUS (KEIDAR et al., 2010; MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2019). 
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3.7 Reganho de peso após cirurgia bariátrica 

 

Apesar da cirurgia bariátrica ser um método bastante efetivo para o 

tratamento da obesidade severa o seu pós operatório não está isento de riscos, 

podendo ocorrer complicações agudas como fistulas e embolia pulmonar e de longo 

prazo como carências nutricionais e hipoglicemia e uma das complicações tardias 

que podem ocorrer é o reganho de peso do indivíduo (ODOM et al., 2010; 

MECHANICK et al., 2013). Esse reganho de peso é preocupante dependendo das 

repercussões clínicas que o peso recuperado pode trazer (ABESO, 2016), inclusive 

a recorrência das comorbidades controladas pela cirurgia (KARMALI et al., 2013; 

NICOLETTI et al., 2015). 

Entre 5 e 10 anos após a cirurgia pelo menos 15% dos pacientes 

submetidos BGYR apresentam reganho de peso, isso devido a ingestão de 

alimentos e líquidos calóricos (CUMMINGS; OVERDUIN; SCHUBERT, 2010). 

A palavra reganho significa “ganhar novamente, readquirir, recuperar, 

recobrar, reaver”, assim sendo, o peso adquirido após a cirurgia é definido como 

reganho de peso, porém o termo utilizado pelas equipes são: “volta da, ou recaída 

da obesidade” (FRANQUES et al., 2011; CARVALHO JÚNIOR, 2013).  

O sucesso da cirurgia se dá a perda de peso do paciente, porém somente a 

cirurgia não é o suficiente para o tratamento da obesidade, para que o paciente não 

tenha o insucesso da cirurgia e venha recuperar o peso ao longo do tempo é 

necessário o acompanhamento de uma equipe multidisciplinar no pós operatório, já 

que o reganho de peso se dá pelo fato das dificuldades do paciente em seguir as 

orientações do tratamento após a cirurgia e sua dificuldade em estabelecer 

mudanças no estilo de vida (DA SILVA; DE OLIVEIRA KELLY. 2014; FRANQUES et 

al., 2011; VENÂNCIO et al, 2010).  

 

3.8 Deficiência de vitaminas causadas pela cirurgia bariátrica  

 

Sutil e Huth (2012), relatam que pode haver deficiências nutricionais 

ocasionados pela cirurgia, como desnutrição proteica, deficiências de ferro e zinco e 

vitaminas como ácido fólico, cianocobalamina, vitamina D. Isso pode ocorrer pela 

ingestão nutricional insuficiente, pela má absorção devido a técnica cirúrgica 
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empregada e pela pobre aderência à reposição de polivitamínicos. Assim, entende-

se que as cirurgias podem diminuir os níveis de vitaminas do complexo B, tais como 

B9, B12, vitamina D e minerais como ferro e zinco. Dessa maneira, verifica-se a 

importância de acompanhar detalhadamente os níveis séricos das vitaminas antes e 

depois da cirurgia. 

Deficiências nutricionais são menos frequentes após procedimentos 

puramente restritivos, por não apresentarem o componente disabsortivo. Em 

procedimentos disabsortivos é mais comum a presença de deficiência de vitaminas 

A, D e K, zinco e ácidos graxos essenciais. No bypass gástrico em Y-de-Roux, há 

maior prevalência de deficiência de vitamina B12, ferro e ácido fólico (MATTOS, 

2019).  

É comum observar em exames laboratoriais exigidos aos pacientes antes da 

cirurgia deficiência de vitamina D que segundo Holick (2017) considera a deficiência 

de vitamina D uma pandemia mundial, que é causada por alimentação inadequada e 

baixa absorção de raios UVB pela pele, e após a cirurgia consequentemente o 

paciente necessita de acompanhamento, pois o processo cirúrgico pode acarretar 

maior deficiência porque após o procedimento o organismo tende absorver menos 

quantidade de vitamina (MINER, 2007). 

Essas deficiência se dá a alimentação do indivíduo que é rica em 

carboidratos e lipídios e pobre em vitaminas e minerais, e além disso a obesidade 

também afeta o armazenamento e a disponibilidade de nutrientes, por meio do mau 

metabolismo, distribuição e excreção dos mesmos, é necessário que se faça a 

correção dessas deficiência no pré operatório para evitar uma complicação mais 

grave no pós operatório desses pacientes (AI-MUTAWA et al., 2018; 

LESPESSAILLES; TOUMI, 2017; SCHWEIGER et al., 2010). 

 

3.9 Derivação biliopâncreatica  

 

A Derivação Biliopancreática com Preservação Gástrica (DBPPG) é 

considerada uma cirurgia do tipo disabsortiva, onde o estômago também é cortado 

porém o seu segmento continua preservado ligado ao duodeno o que permite a 

liberação das substâncias produzidas juntamente com a bile e o suco pancreático na 

alça biliopancreática (RISSTAD et al., 2015).  
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Figura 3 – Técnica operatória DBPPG 

 

Fonte: Domene et al. (2001) 

 

Nesse tipo de cirurgia é permitido a reversão caso necessário no futuro, 

nesse método não são retirados pedaços das estruturas abdominais nessa operação 

há um período de adaptação do estomago e do intestino no qual ambos tem um 

período para o esvaziamento durante a adaptação o que permite a melhor aceitação 

dos alimentos e o intestino tem o seu funcionamento estabilizado em uma média de 

duas a três vezes ao dia (LIBANORI, 2006). 

Desse modo, a DBPPG é a operação mais indicada para pacientes super-

obesos (IMC >55), embora esse tipo de operação promova melhor perda de peso e 
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controle glicêmico comparado a outras técnicas, sua maior complexidade técnica 

assim como os sintomas gastrointestinais decorrentes e os riscos nutricionais a 

longo prazo limitaram seu uso (DOMENE, 2005) 

 

3.10 Acompanhamento nutricional no pré e pós operatório 

 

 A cirurgia bariátrica deve ter muito cuidado antes e após o tratamento. Pode 

haver uma alta incidência de doenças clínicas e mentais após a cirurgia afetando 

esses pacientes. É por isso que deve ser monitorado por profissionais em todo o 

campo da doença e desenvolvimento cirúrgico (LIMA; SARON, 2008). 

O nutricionista é o principal fator para o sucesso da cirurgia bariátrica após a 

recuperação ou antes mesmo da operação, o profissional deve fazer um 

acompanhamento para que o paciente compreenda como ele deverá seguir os 

procedimentos dietéticos no pós-operatório (BORDALO; et al, 2010). 

Dessa maneira, o nutricionista tem papel fundamental no pós operatório de 

cirurgia bariátrica, pois são com suas orientações que o paciente deve entender a 

importância da nova terapia nutricional pós operatória, diminuindo incidências de 

complicações e até mesmo o reganho de peso, que muitos vezes acontece com 

grande facilidade, pois o paciente não segue o que o profissional passou para ele. 

Além de que, esse profissional que está capacidade para verificar se há deficiências 

nutricionais e assim corrigi-la. Além de que, esse profissional que está capacitado 

para verificar se há deficiências nutricionais e assim corrigi-las (GONÇALVES et al., 

2020). 
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4 METODOLOGIA 

4.1 Tipo de pesquisa 

 

A revisão bibliográfica foi realizada a partir do estudo de resultados 

científicos já executadas e por meio destas, a pesquisa bibliográfica é aquela que se 

realizou a partir do registro disponível, decorrente de pesquisas anteriores, em 

documentos impressos, como livros, artigos, teses etc. Utilizou-se de dados ou de 

categorias teóricas já trabalhados por outros pesquisadores e devidamente 

registrados. Os textos tornam-se fontes dos temas a serem pesquisados. O 

pesquisador trabalha a partir das contribuições dos autores dos estudos constantes 

dos textos. (SANTOS; PARRA FILHO, 2012). 

 

4.2 Amostra 

 

Para a obtenção dos dados a pesquisa foi composta por livros e artigos 

indexados em dados científicos sendo elas, por meio da base de dados eletrônicas: 

Google Acadêmico, Scientific Eletronic Library Online Brasil (Scielo); Lilacs 

(Literatura Latina-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde); PubMed (US 

National Library of Medicine National Institutes of Health) e Biblioteca Virtual em 

Saúde (BVS) artigos científicos. 

 

4.3 Critérios de inclusão e exclusão 

 

Foram incluídos artigos que descreveram sobre cirurgia bariátrica, ganho de 

peso e deficiência nutricional e apenas estudos que envolvessem seres humanos 

assuntos referentes ao tema, foram selecionados artigos publicados no período de 

2010-2020, na língua portuguesa. 

Foram excluídos da pesquisa os que não continham seu autor, que não 

estavam na integra, artigos patrocinados por algum tipo de marca. 
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4.4 Coleta de dados 

 

 

A seleção inicial dos artigos foi baseada na análise de título e resumo 

avaliados de forma independente pela pesquisadora. A busca dos artigos e livros 

aconteceu no período do mês de fevereiro a setembro de 2020, utilizando as 

seguintes palavras com descritores (DECS): cirurgia bariátrica, obesidade, 

deficiência de vitaminas, reganho de peso e reeducação alimentar. Pesquisados de 

forma isolada e em conjunto. Os livros relacionados à pesquisa foram pesquisados 

na biblioteca da Faculdade de Apucarana (FAP) e na internet.  

Foram divididos os artigos que seriam utilizados para introdução os que 

falavam sobre a obesidade, os que falavam sobre a epidemiologia da obesidade 

para utilizar na fundamentação teórica e para os resultados e discussão os artigos 

foram divididos de acordo com os objetivos propostos. 
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5 RESULTADO E DISCUSSÃO 

Os estudos selecionados foram lidos na íntegra e incluídos aqueles que 

respondiam à questão formulada para esta revisão. Um total de 1.602 artigos foram 

identificados com base nas estratégias da pesquisa, dos quais 117 potencialmente 

elegíveis foram recuperados para a leitura completa. Desses segundo o critério de 

inclusão e exclusão foram aceitos 11 artigos, datados de 2010 a 2020. 

Sendo assim, na tabela 1, pode ser visto as características de todos os 

artigos selecionados, de forma a obter a incidência das repercussões nutricionais e 

seus efeitos e complicações, assim como pode ser visto as informações deles. 

 

Tabela 2 - Características dos estudos inclusos na revisão sobre cirurgia bariátrica. 

Autores/Ano/Local Publico Objetivo Método Resultados 

CAMBI; 
MARCHESINI; 
BARRETA, 2015. 
Curitiba, PR. 

49 pacientes CB, 4 
homens e 44 mulheres. 
Tipo de cirurgia: RYGB. 
Idade: 26 a 68 anos. 

Investigar a recidiva de 
peso, as deficiências 
nutricionais. 

Estudo 
prospectivo não 
randomizado. 

Deficiências nutricionais 
para anemia, vitamina 
B12. Obtiveram reganho 
de peso. 

GOMES, 2015. 
Brasília, GO.  

24 mulheres. Tipo de 
cirurgia RYGB. Idade: 18 a 
59 anos.  

Avaliar aspectos 
nutricionais e 
metabólicos em 
pacientes de CB. 

Uma análise 
transversal. 

Pacientes faziam uso de 
multivitamínicos e a 
suplementação proteica 
parece ser importante 
para promover redução 
da massa gorda. 

DA SILVA; DE 
OLIVEIRA, 2015. 

 

30 mulheres. Tipo de 
cirurgia RYGB. Idade: 18 a 
60 anos.  

Analisar os fatores 
interferentes do 
reganho de peso em 
mulheres que se 
submeteram a CB. 

Pesquisa analítica, 
transversal, 
descritiva 

O reganho de peso nos 
indivíduos que praticam 
atividade física foi menor 
que nos indivíduos que 
não praticam. 

KORTCHMAR et 
al., 2018.  São 
Paulo, SP. 

11 mulheres 6 homens. 
Idade: 35 a 69 anos. 

Compreender a 
experiência de reganho 
de peso após a cirurgia 
bariátrica. 

Pesquisa 
qualitativa. 

Aspectos emocionais que 
contribuem para o 
reganho de peso. 

TEDESCO et al., 
2016. Curtiba, PR. 

26 mulheres e 3 homens. 
Idade: 18 a 70 anos. Tipo 
de cirurgia: RYGB.  

Comparar os níveis 
séricos bioquímicos de 
pacientes submetidos 
à cirurgia bariátrica no 
pré e pós-operatório 
precoce. 

Estudo 
transversal, 
retrospectivo não 
concorrente. 

Pacientes candidatos à 
cirurgia bariátrica 
raramente apresentam 
deficiências nutricionais 
com riscos aumentados 
no pós-cirúrgico. 

 

TRINDADE et al., 
2017. Curitiba, PR. 

30 mulheres. Idade: 20 a 
65 anos.  Tipo de cirurgia: 
RYGB.  

Quantificar a 
ocorrência de 
alterações funcionais 
do trato 
gastrointestinal, sinais 
sugestivos de 
carências nutricionais e 
o uso de suplementos 
em um grupo de 

Análise qualitativa. Alopecia são os sinais 
mais relevantes de 
carência nutricional. O 
uso de suplementos 
alimentares no pós-
operatório é escasso e 
esporádico. 
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mulheres submetidas à 
cirurgia bariátrica. 

SEGURA et al., 
2017. Toledo, PR. 

80 mulheres e 13 homens. 
Idade: 18 a 65 anos.  Tipo 
de cirurgia: RYGB. IMC 
pré-operatório: >35kg/m² 

Analisar as    
deficiências    
nutricionais em 
indivíduos submetidos   
a CB e os aspectos da    
suplementação. 

Estudo descritivo 
transversal. 

Deficiências nutricionais    
em    indivíduos    
submetidos    à 
gastroplastia   é   uma   
constatação   comum. 

SILVA et al., 2017. 
Manaus, AM. 

38 mulheres 11 homens. 
Idade: 18 a 59 anos. Tipo 
de cirurgia: RYGB. 

Analisar perfil clínico 
de pacientes  

candidatos à cirurgia 
bariátrica. 

Estudo 
transversal. 

A busca pela cirurgia 
bariátrica acontece por 
indivíduos em idade 
produtiva de ambos os 
sexos, e está relacionada 
também à presença de 
patologias associadas, 

REZENDE et al., 
2020. Juiz de Fora, 
MG. 

137 mulheres e 53 
homens. Tipo de cirurgia: 
RYGB e Sleeve. 

Avaliar o perfil dos 
pacientes, a perda de 
peso, as comorbidades 
e resultados 
laboratoriais, em pré e 
pós-operatório 

Estudo 
observacional 
retrospectivo. 

A cirurgia bariátrica 
mostra-se benéfica aos 
pacientes, promovendo 
perda de peso e controle 
de comorbidades. 

BLAUDT et al., 
2019. Rio de 
Janeiro, RJ. 

17 mulheres e 3 homens. 
Idade 22 a 63 anos. 

Avaliar indicadores 
sociais, econômicos e 
antropométricos em um 
grupo de pacientes 
obesos candidatos à 
cirurgia bariátrica. 

Estudo transversal 
exploratório 
descritivo. 

85% dos pacientes 
possuíam comorbidades 
e 70% apresentavam 
histórico familiar de 
primeiro grau de 
obesidade. 

PALHETA et al., 
2017.  Belém, PA. 

42 mulheres 17 homens. 
Idade: 20 a 50 anos. 

Avaliar a perda de    
peso    e    
comorbidades    em    
pacientes submetidos 
à cirurgia bariátrica. 

Estudo de 
delineamento 
transversal 
retrospectivo. 

A cirurgia bariátrica 
mostrou resultados 
estatisticamente   
significantes na perda de 
peso e na resolução e 
diminuição de 
comorbidades. 

Fonte: SANTOS; BRANDÃO, 2020. 

 

A obesidade ocorre no mundo todo e pode gerar preocupação geral pois 

está associada à diversas comorbidades. Dessa maneira, diversas pessoas 

recorrem a Cirurgia Bariátrica (CB), e ao realizar a cirurgia várias patologias voltam a 

ter controle, como a hipertensão arterial sistêmica, diabete melito e esteatose 

hepática. (BLOMAIN, et al., 2013). 

Observa-se na tabela 1 que, a cirurgia realizada na maioria das pesquisas 

foi a Gastroplastia em Y de Roux (BGYR) ou Bypass, como também é conhecida. A 

BGYR é a cirurgia mais praticada no mundo, sendo que, ela tem impacto restritivo e 

pouco disabsorção, ou seja, um desvio intestinal menor. Além disso, alterações em 

mecanismos neurais e hormonais. Essas alterações podem colaborar com o 

procedimento visto que levam também a diminuição do apetite. (MARTINS, 2005). 
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No pós-operatório do BGYR há possibilidades de acontecer distintas 

complicações, como em qualquer procedimento cirúrgico, entretanto em longo 

prazo, o reganho de peso é uma delas, três atores pesquisaram sobre o reganho de 

peso e encontraram resultados semelhantes. A quantidade calórica consumida por 

dia é apontada como uma das principais causas do paciente voltar a ganhar peso. 

Além disso, outros fatores também podem incentivar esse reganho de peso, como o 

IMC pré-operatório, o tipo de cirurgia realizada e o consumo de líquidos e bebidas 

alcoólicas. (CAMBI; MARCHESSI, BARRETA, 2015). 

Dessa maneira, o reganho de peso ocorre normalmente após os primeiros 

dois anos de cirurgia, isso se dá através da adaptação que abrange os mecanismos 

neuro-hormonais que são encarregados de regular o apetite e o metabolismo. Após 

os 24 meses de cirurgia observou-se que a geração de hormônios orexígenos entra 

numa fase de ajuste ao corpo, minimizando a perda ponderal e facilitando o ganho 

de peso. Outro fator importante, é que os pacientes acreditam não precisar 

comparecer mais as consultas após a cirurgia. (DA SILVA; DE OLIVEIRA, 2015). 

Cambi, Marchesini e Barreta (2015) observou na cidade de Curitiba com 49 

pacientes, verificou que todos os pacientes analisados deixaram de fazer o 

acompanhamento com a equipe onde foram operados, consequentemente eles não 

repetiam exames há anos. Com isso, voltaram a ganhar peso, isso ocorreu por 

retornar ao hábito alimentar errôneo, aumento significativo no consumo de álcool e 

sedentarismo, porem acreditavam que estavam saudáveis. 

Sabe-se que uma das maiores dificuldades que os pacientes de cirurgia 

bariátrica enfrentam após o procedimento é a mudança de hábitos de vida, que 

incluem uma nova forma de se alimentar no dia a dia. É por isso que o 

acompanhamento junto a nutricionista é tão importante. Sendo indispensável 

enfatizar que os pacientes devem estar cientes que a cirurgia bariátrica não é a cura 

da obesidade. 

Em contra partida, no estudo de Kortchamar et al. (2018), foi realizado uma 

pesquisa com 17 paciente de CB em São Paulo, entre esses pacientes a cirurgia 

bariátrica resultou na perda de peso expressiva, no entanto, essas mudanças não 

garantiram satisfação ocasionando instabilidade emocional, onde a maioria dos 

pacientes tiveram um reganho de peso de 20 a 40kg.  

Na maioria dos casos, a comida é um aspecto que controla e organiza suas 

vidas e tudo gira em torno dela como forma de compensação, regulando 
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sentimentos negativos e servindo como estratégia para as dificuldades que surgem. 

Isso torna-se um padrão de “alimentação emocional”, onde os pacientes criam 

hábitos de recorrer à comida para conforto, alívio do estresse ou como uma 

recompensa. (ANDRIC et al., 2019).  

A longo prazo, a recuperação do peso pode ocorrer também devido aos 

processos de adaptações fisiológicas no trato gastrointestinal, como visto no estudo 

de Tedesco et al. (2016). Por isso, torna-se imprescindível o acompanhamento do 

nutricionista no pós-operatório a fim de promover a adoção e a promoção de estilo 

de vida saudável e principalmente, contribuir para a manutenção do peso. (COSTA, 

2013). 

Todavia, como formas compensatórias e adversidades no modo de viver dos 

pacientes muitos voltam a ganhar peso e consequentemente apresentam DCNT, 

adicionado de deficiências nutricionais. (BLOMAIN, et al., 2013). 

As deficiências nutricionais caracterizam a maior complicação da cirurgia 

bariátrica. Uma delas é a deficiência de tiamina ocorrendo mais após bypass 

gástrico em Y-de-Roux. No entanto, essa deficiência ocorre desde o pré-operatório, 

já que os pacientes têm alta ingestão de carboidratos derivados de açúcares 

refinados e arroz branco e de gorduras e óleos que não compõem fonte desse 

mineral (LIMA et al., 2013). 

Entretanto, as deficiências mais comuns de vitaminas e minerais observadas 

no estudo de Tedesco et al. (2016) são as de vitamina B12, ácido fólico, vitamina D 

e os minerais ferro, zinco, cálcio e magnésio, onde foram analisados os prontuários 

de 29 pacientes submetidos a CB em um hospital de Curitiba, Paraná. Trabalhos 

semelhantes também obtiveram resultados parecidos quando analisados as 

deficiências nutricionais mais comuns, sendo vitamina B12, ferro, zinco, cálcio e 

vitamina D e ocorrem, em sua maioria, entre 12-15 meses de pós-operatório 

(TRINDADE et al., 2017). 

A combinação de deficiências nutricionais no pré-operatório e as restrições e 

má-absorção, possivelmente induzidas pela cirurgia bariátrica, pode levar os 

pacientes a experiência importante de déficits nutricionais durante o período pós-

operatório, principalmente de micronutrientes. Diante dessa problemática, Trindade 

et al. (2017) analisaram as deficiências nutricionais sendo que 30,83% de indivíduos 

apresentaram com carências de vitamina B12, 29,01% com carência de ferro, 

25,92% com carência de vitamina D e 14,16% com carência de cálcio.  
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Segura et al. (2017) destacou-se carência de ferro em 29,01% dos 

indivíduos, sendo a deficiência mais expressiva no gênero feminino (30,31%). No 

estudo de Cambi, Marchesini e Baretta (2015) a anemia ferropriva foi um 

levantamento comum após a cirurgia, apontando 30 pacientes com deficiência 

nutricional. Traina (2010) complementa   que   entre   os   motivos   que ocasionam a 

anemia no pós-operatório estão a intolerância à ingestão de carne vermelha, a 

diminuição da secreção de suco gástrico como também limitação da absorção 

duodenal. 

A deficiência de vitamina B12 é comum entre os pacientes submetidos a CB, 

principalmente DGYR, 33% a 40% apresentam deficiência no primeiro ano. Todos 

os pacientes submetidos à CB vão apresentar alterações no estado nutricional e 

necessidade de suplementação nutricional devido a sua ingestão alimentar abaixo 

das recomendações (CARVALHO et al., 2012). 

Em relação à absorção de vitamina B12, inicialmente ela precisa ser liberada 

da fonte alimentar, principalmente carne vermelha. Essa liberação é facilitada pela 

presença do ácido gástrico. A frequente ausência de sintomas na presença de 

deficiência de vitamina B12 e o risco de danos neurológicos irreversíveis requerem 

cuidados na decisão sobre suplementá-la ou não de forma preventiva (TRINDADE et 

al., 2017).  

A deficiência de vitamina B12 é normalmente definida em níveis inferiores a 

200 pg/mL. Em relação à prevenção, a dosagem de 350 μg/dia na forma oral foi 

capaz de prevenir sua deficiência em 95% dos pacientes, e uma dose oral de 500 a 

1000 μg/dia tem sido utilizada para o tratamento desta deficiência (SEGURA et al., 

2017). 

Sendo assim, é extremamente necessário analisar o perfil nutricional pré-

operatório dos pacientes candidatos a CB, a fim de analisar se eles já possuem 

alguma deficiência nutricional e se estão aptos a realizar a cirurgia. No Brasil, ainda 

são escassos dados precisos sobre a população que busca e realiza a cirurgia 

bariátrica em cada região.  

Desse modo, cabe analisar o perfil nutricional dos pacientes submetidos a 

cirurgia bariátrica. O sexo feminino mostrou-se mais frequente no estudo de 

Rezende et al. (2020) com prevalência de 77,69%  entre  os pacientes,  situação  

que  se  mostra  comum  dentre  os  pacientes  submetidos  a  cirurgia  bariátrica  em  

outras pesquisas, variando de 70 a 91,8% (CAMBI; MARCHESINI; BARRETA, 2015; 
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GOMES, 2015; DA SILVA; DE OLIVEIRA, 2015; KORTCHMAR et al., 2018; 

TRINDADE et al., 2017). 

Segundo Rodrigues e Silveira (2015), a procura da cirurgia para a perda de 

peso por mulheres deve-se a maior utilização dos serviços de saúde por elas e pelo 

predomínio de obesidade mórbida quando confrontado aos indivíduos do sexo 

masculino. Também, pode estar ligado às pressões sociais vividas particularmente 

pelas mulheres devido aos padrões de beleza impostos pela sociedade. 

Com relação a idade, Blaudt et al. (2019), analisou o perfil nutricional de 20 

pacientes submetidos a CB através de questionários pode-se observar uma média 

de idade de 43,35 anos para ambos os sexos. Esses dados corroboram com 

achados similares em uma pesquisa, onde foram analisados os perfis de indivíduos 

submetidos à cirurgia bariátrica, com faixa etária entre 36 a 50 anos, segundo 

Palheta e colaboradores (2017). Entretanto, esses dados diferenciam-se dos 

resultados encontrados por Silva e Oliveira (2015), Tedesco et al. (2016); Silva et al. 

(2017), visto que a idade encontrada é ligeiramente menor, já que possui pacientes 

com 18 a 60 anos. 

Verificou-se também a presença de comorbidades nos pacientes. Palheta et 

al. (2017) todos os pacientes possuíam alguma doença antes da cirurgia, sendo a 

hipertensão arterial (HAS) citada como a mais frequente, em 33 dos pacientes e 

depois da CB esse número reduziu para apenas 13 pacientes com a doença. 

Resultado parecido foi encontrado no estudo de Blaud et al. (2019) onde ocorreu 

uma diminuição desta doença em 76,5% das pessoas.  

A HAS é o principal fator de risco cardiovascular entre os portadores de 

obesidade mórbida, no entanto, após a cirurgia, ocorre uma melhora significativa dos 

níveis de pressão. O aumento do peso corporal é um fator de risco para HAS, 

dislipidemias, diabetes mellitus, doenças cardiovasculares entre outras 

comorbidades. Desse modo, ocorreu também uma diminuição no que diz respeito a 

DM presente em 20 dos indivíduos   estudados, de 33,9% para 3%, seguido por 

dislipidemias diminuindo de 11 (18%) a 3 (5%) (PALHETA et al., 2017). 

Outro fator benéfico a ser considerado é a porcentagem da perda de peso 

após a operação. Além de diminuir os níveis de glicemia. A melhora da glicemia está 

relacionada a redução da ingestão alimentar, acompanhada da diminuição do apetite 

devido a redução do trânsito alimentar e da produção do hormônio grelina. Os 

hormônios intestinais apresentam papel crucial no pós operatório da cirurgia 
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bariátrica, regulando apetite, metabolismo, saciedade e secreção de insulina.  

(DYACZNSKI, et al., 2018). 

Além do já exposto, sabe-se que a grelina é um hormônio produzido pelas 

células do fundo gástrico, que apresenta ação no centro da fome e apetite. Porem 

no pós-operatório seus níveis estão suprimidos, devido a menor capacidade gástrica 

e à gastrectomia com retirada do fundo gástrico, consequentemente, reduzindo a 

ingestão alimentar do paciente por reduzir a sensação de fome apresentada pelo 

mesmo (MULLA, et al., 2018). 

Dessa maneira, esta revisão acrescenta amplo conhecimento sobre a 

cirurgia. Observando que a CB possui pontos positivos e negativos na qualidade de 

vida do paciente. Sendo extremamente necessário o acompanho da equipe 

multidisciplinar, em especial o nutricionista, no início e após a cirurgia, mesmo após 

uma grande perda de peso. 
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Para se obter o tratamento correto da obesidade é de extrema importância o 

acompanhamento nutricional levando em consideração que a nutrição busca o 

equilíbrio na alimentação levando a uma perca satisfatória de percentual de gordura 

quando o plano alimentar é realizado de maneira correta e com acompanhamento, 

devemos também ter um trabalho multidisciplinar juntamente com o profissional 

psicólogo já que a obesidade vai além da ingestão inadequada de calorias ela é 

também o comer emoções e está ligada ao fato do paciente ligar a comida ao prazer 

e ao lazer fazendo assim essa ingestão de calorias inadequada. 

A cirurgia bariátrica tem sido considerada um procedimento cirúrgico que 

traz resultados, de início, para o tratamento da obesidade quando os métodos 

tradicionais de mudanças de estilo de vida e dietas já não conseguem surtir efeitos 

desejados. Entretanto, a cirurgia não se torna a cura para a obesidade, visto que 

depende do paciente seguir as orientações do nutricionista para que esses 

resultados não sejam revertidos. 

Através do estudo observou que a maioria dos pacientes obtiveram um 

reganho de peso, visto que, como em qualquer procedimento cirúrgico pode ter 

complicações, entretanto em longo prazo, o reganho de peso é uma da segunda 

maior complicação pós cirúrgica. Dessa maneira, notou-se que a quantidade calórica 

consumida por dia é uma das principais causas do paciente voltar a ganhar peso o 

que justifica a necessidade dessa forma, do contínuo acompanhamento do 

nutricionista bem como de outros profissionais além da prática de atividades físicas 

e controle emocional. 

Desse modo, pode-se concluir que o profissional nutricionista tem um papel 

essencial no acompanhamento individualizado dos pacientes que realizarão e 

realizaram a cirurgia bariátrica contribuindo, portanto, de forma direta para a redução 

dos riscos nutricionais que comumente acomete estes indivíduos após a realização 

da mesma. 
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