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RESUMO  

  

A cirurgia bariátrica é uma técnica eficiente ao combate da obesidade quando associada ao 

tratamento nutricional, proporcionando uma diminuição do peso ligada a uma boa alimentação.  A 

finalidade deste artigo é correlacionar o acompanhamento nutricional com pacientes em fase pós 

operatória, comentar sobre as principais deficiências nutricionais e o risco de uma nova obesidade 

ocasionada pela falta de acompanhamento do nutricionista logo após ao procedimento cirúrgico. Pacientes 

submetidos a redução de estômago quando não auxiliados por um profissional de nutrição tem grandes 

chances de uma recuperação do peso perdido associado a complicações metabólicas como deficiência de 

absorção de nutrientes. Sendo assim, fica explícito a importância do acompanhamento do nutricionista, 

que visa garantir o sucesso da cirurgia por meio da alimentação saudável que contribui na perda de peso 

de maneira apropriada, suprindo carências nutricionais e prevenindo a possibilidade de uma nova 

obesidade imediatamente depois do método de intervenção da cirurgia bariátrica.   

  
Palavras Chave: Nutrição, Deficiências Nutricionais e Reganho de Peso.  

  

  

ABSTRACT  

  
Bariatric surgery is an efficient technique to combat obesity when associated with nutritional 

treatment, providing a reduction in weight linked to a good diet. The purpose of this article is to correlate 

nutritional monitoring with patients in the postoperative phase, comment on the main nutritional 

deficiencies and the risk of new obesity caused by the lack of follow-up by the nutritionist right after the 

surgical procedure. Patients undergoing stomach reduction when not assisted by a nutrition professional 

have a high chance of recovering the lost weight associated with metabolic complications such as nutrient 

absorption deficiency. Thus, the importance of monitoring the nutritionist is explicit, which aims to ensure 

the success of the surgery through healthy eating that contributes to weight loss in an appropriate way, 

supplying nutritional deficiencies and preventing the possibility of new obesity immediately after the 

method of bariatric surgery intervention.  

  
Key Words: Nutrition, Nutritional Deficiencies and Weight Regain.  

  

  

  

1 – INTRODUÇÃO   

  

A obesidade vem se tornando uma grave doença de saúde pública, visto que a 

procura pela cirurgia bariátrica (CB) aumenta gradativamente. A eficácia do 
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procedimento está relacionada a vários fatores intermediários que garantem o sucesso da 

cirurgia, como o acompanhamento nutricional no pré e pós-operatório que visa suprir 

deficiências nutricionais, e estabelecer uma relação entre o paciente e a reeducação 

alimentar (COSTA, 2013).  

Os pacientes submetidos a intervenção cirúrgica apresentam diversas falhas na 

absorção metabólica que prejudicam a adesão de nutrientes como vitaminas e minerais 

de extrema importância (QUERIDO et al., 2016).  

Em virtude disso, é imprescindível o acompanhamento clínico do nutricionista 

na fase pós operatório, principalmente em relação a perda de peso de forma saudável, 

contribuindo com a manutenção de micro e macro nutrientes através de uma dieta 

balanceada (QUERIDO et al., 2016).  

O papel do nutricionista é fundamental para que ocorra uma terapia nutricional 

eficaz e que garanta uma melhora significativa no quadro pós cirúrgico, buscando suprir 

as necessidades nutricionais que ocorrem por meio da moderação de ingestão de 

alimentos e pela limitação na absorção de nutrientes feita pelo organismo, logo após a 

cirurgia bariátrica (QUERIDO et al., 2016).  

O reganho do peso também pode ser citado como uma das complicações 

encontradas no decorrer do caminho por pacientes que deixam de seguir orientações 

nutricionais. Patologias ligadas a obesidade podem voltar e de maneira ainda mais grave 

acometidas por deficiências nutricionais após cirurgia (CAMBI; MARCHESINE; 

BARRETA, 2015).  

Diante de toda importância do profissional de nutrição no pré e pós operatório de 

cirurgia bariátrica, o objetivo desse trabalho é relacionar o acompanhamento nutricional 

com pacientes em fase pós cirúrgica e relatar as principais deficiências nutricionais e o 

risco de uma nova obesidade ocasionada pela falta de acompanhamento do nutricionista.  

O estudo foi realizado através de uma revisão exploratória, com artigos 

publicados no período de 2011 a 2019, indexados no PubMed, Scielo, Google 

Acadêmico e Lilacs, realizada entre março a setembro de 2020.  
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2- FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA  

  

2.1 Cirurgia bariátrica  

  

O propósito da cirurgia bariátrica é intervir em pacientes que sofrem com 

comorbidades ocasionadas pela obesidade, ou seja, reduzir o excesso de peso por 

métodos cirúrgicos e reduzir o risco de doenças acarretadas pelo sobrepeso. A cirurgia é 

indicada quando o tratamento clínico nutricional não se alcançou o sucesso esperado, 

abrindo espaço para doenças crônicas não transmissíveis (LOPES et al., 2017).  

A cirurgia é classificada em restritivas e mista, as restritivas são aquelas na qual 

a porção do estômago é reduzida e remodelada. Sendo as mais comuns, gastroplastia 

vertical com bandagem através de uma satura, balão intragástrico sendo um 

procedimento endoscópico, bandagem gástrica ajustável e gastrectomia vertical (GV) 

realizada por videolaparoscopia. As mistas além de reduzir o estômago, o intestino 

também sofre alterações, é uma técnica restritiva /absortiva por reduzir a absorvência de 

micronutrientes no intestino delgado, conhecidas como biliopancreática com 

gastrectomia vertical (duodenal switch) e derivação gastrojejunal em Y-de-Roux 

(DGYR) (ZEVE; NOVAIS; OLIVEIRA JÚNIOR, 2012).   

Nas figuras 1, 2, 3, 4 e 5 é possível verificar cada tipo de procedimento realizado 

na CB, ficando a critério do médico decidir qual é a melhor opção para cada paciente. 

As figuras mostram as técnicas utilizadas, desde as técnicas mais restritivas até as mistas 

(ZEVE; NOVAIS; OLIVEIRA JÚNIOR, 2012).   

  

Figura 1 – Bandagem gástrica ajustável   
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Fonte: (ZEVE; NOVAIS; OLIVEIRA JÚNIOR, 2012).  

  

Figura 2 – Gastrectomia vertical   

  
Fonte: (ZEVE; NOVAIS; OLIVEIRA JÚNIOR, 2012).  

  

Figura 3 – balão intragástrico   

  
Fonte: (ZEVE; NOVAIS; OLIVEIRA JÚNIOR, 2012).  

  

Figura 4 – Duodenal switch   
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Fonte: (ZEVE; NOVAIS; OLIVEIRA JÚNIOR, 2012).  

  
Figura 5 - Gastroplastia com derivação gastrojejunal em Y de Roux.  

  
Fonte: (ZEVE; NOVAIS; OLIVEIRA JÚNIOR, 2012).  

  

Em uma revisão comparativa foi possível verificar as principais deficiências 

decorrentes por dois métodos de cirurgia bariátrica. A gastrectomia vertical e a 

derivação gástrica em Y de Roux, na qual ambas apresentam de maneira diferentes um 

déficit de metabolização de nutrientes (FERRAZ et al., 2016).  

Incontestavelmente, o êxito do pós operatório dependerá exclusivamente de 

acompanhamento do nutricionista que trabalhará a reeducação alimentar e proporcionará 

uma transição de mudanças de hábitos alimentares (LOPES et al., 2017).  

  

  

2.2 Deficiências nutricionais  
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As deficiências nutricionais ocorrem tanto no pré quanto no pós-cirúrgico, a 

interferência de absorção de nutrientes e restrição de ingestão alimentar promove 

diversos distúrbios como a deficiência de vitaminas e minerais, que são revertidas 

através da suplementação (BORDALO; MOURÃO; BRESSAN, 2011).  

Essas deficiências intercorrem pelas alterações do padrão alimentar do paciente. 

Para que a manutenção do peso perdido se mantenha estável, a redução de ingestão 

dietética é a primeira opção para obter resultados positivos. Outro fator também 

considerável, é a baixa absorção de nutrientes causada pela técnica cirúrgica utilizada, 

ocasionando alterações fisiológicas e anatômicas no intestino (BORDALO; MOURÃO; 

BRESSAN, 2011).  

Deficiências de micronutrientes como ferro, zinco e B12 são mais comuns no 

pós operatório relativo ao método DGYR, comparado ao método GV. No entanto ambos 

os métodos podem acarrear uma possível anemia após cirurgia bariátrica devido ao 

baixo absorvimento de nutrientes (FERRAZ et al., 2016).  

Outras complicações como baixa absorção de vitamina D e cálcio podendo 

ocasionar no enfraquecimento ósseo, são frequentemente associadas na fase 

pósoperatória. Para evitar estes distúrbios pacientes devem utilizar suplementos 

polivitamínicos e minerais, em essencial vitamina D e cálcio para prevenir fraturas 

ósseas (CABRAL et al., 2016).  

Um estudo feito por Ramos, et. al. (2015) mostrou que indivíduos que realizaram 

o procedimento de DGYR tem grandes chances de desenvolver desnutrição proteica nos 

primeiros seis meses após a cirurgia. Cerca de 50% dos pacientes que utilizam essa 

técnica restritiva/absortiva possuem pré-disposição a adquirir anemia ferropriva. 

Fazendo-se indispensável o acompanhamento nutricional, para estabelecer uma boa 

suplementação oral (RAMOS et al., 2015).   

E deste modo é fundamental o auxílio da terapia nutricional para repor essas e 

outras deficiências geradas pela cirurgia bariátrica independentemente do método 

cirúrgico a ser utilizado (FERRAZ et al., 2016).  
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2.3 Reganho de peso  

  

A CB tem sido cada vez mais procurada por pessoas obesas, entretanto relatos de 

casos apresentam um reganho de peso após aproximadamente dois anos, decorrentes 

pela volta a práticas alimentares anteriores e dificuldade da manutenção do peso perdido 

(KORTCHMAR et al., 2018).  

Nesse momento, pacientes acabam reduzindo suas expectativas e se frustrando 

diante dos fatos, por não conseguirem distinguir o verdadeiro motivo por trás do 

reganho de peso (KORTCHMAR et al., 2018).  

A principal causa dessa recuperação de peso pode estar associada ao transtorno 

compulsivo alimentar (TCA) o desejo obsessivo por comer descontroladamente, que 

tende a piorar após bariátrica quando não tratada. Sendo assim, necessário o tratamento 

desse distúrbio TCA, a assistência dada pelo profissional nutricionista (MAURO et al., 

2017).   

Na Tabela 1 são apresentados dados de um estudo realizado por Bastos, et al.  

(2013), sobre evolução ponderal de indivíduos submetidos a DGYR de acordo com a 

ocorrência de reganho ponderal, que acabaram recuperando o peso ao longo do tempo. 

Os dados mostram de forma clara uma média significativa no reganho de peso desses 

indivíduos.  

  
Tabela 1 - Evolução ponderal de indivíduos submetidos à DGYR de acordo com a ocorrência de reganho 

ponderal.   

 

Tempo de operado
b
  66 ± 8,3  48,2 ± 15,9   0,000¹  

Peso na operação
c
  127,7 ± 30,6  127,3 ± 21,6  127,4 ± 24,2  0,538²  

IMC na operação
d
  49,3 ± 7,2  49,6 ± 6,6  49,5 ± 6,7  0,528²  

Peso mínimo
 c
  72,1 ± 24  73,41 ± 16,3  73,0 ± 18,6  0,381²  

Periodo de menor opeso 
b
  18,1 ± 6,77  25,9 ± 12,9  23,7 ± 12,0  0,010²  

IMC mínimo
d
  27,5 ± 5,6  28,6 ± 5,5  28,3 ± 5,5  0,470²  

%PEB  77,9 ± 14,8  75,2 ± 15,1  75,9 ± 15,0  0,609¹  

IMC atual
d
  34,4 ± 7,3  30,1 ± 5,7  31,4 ± 6,5  0,007²  
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Variáveis Grupo Iª Grupo IIª Total p (n-18) (n-46)  

¹Teste T; ²mann-Whitney; ª média ± desvio-padrão; 
b  

período em meses; 
c 
 peso em kg; 

d
IMC em kg/m² 

Fonte: (BASTOS, et al. 2013).  

  

Em uma análise estatística realizada por Bastos, et al. (2013) aplicada com 64 

pessoas de idade e sexo diferentes, divididas em dois grupos econômicos, os autores 

demonstraram uma variável considerável em relação ao reganho de peso pelo 

procedimento de DGYR. Variáveis como tempo de operado, peso na operação, IMC na 

operação, peso mínimo, período de menor peso, IMC mínimo, % PEP (percentual do 

peso perdido em relação ao excesso de peso) e IMC atual, demostram valores 

significativos a prevalência de uma nova obesidade após cirurgia bariátrica. (BASTOS, 

et al. 2013).   

  

  

  

2.4 Consultas nutricionais   

  

Um aspecto a ser considerado é o seguimento de consultas nutricionais no pré e 

pós-operatório que visa garantir o sucesso da CB. No entanto, o índice de 

acompanhamento nutricional no pós-operatório é escassa com baixo retorno de 

pacientes. Isto é, no momento de internação pacientes recebem pouca orientação 

nutricional e acabam não tendo percepção do quanto é importante cuidar da alimentação 

após a cirurgia (SCABIM; ELUF-NETO; TESS, 2012).   

O profissional nutricionista é responsável pelo tratamento no pré e pós da CB, é 

ele que dará ênfase ao trabalho multidisciplinar, ajudando a esclarecer dúvidas do 

paciente que surgem após a cirurgia sobre a alimentação. O auxílio clínico-nutricional 

orienta na perda de peso de maneira adequada, acompanha o desenvolvimento dietético, 
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para que possa contribuir de forma precisa na qualidade de vida do paciente sem que 

ocorra complicações subsequentes a cirurgia (COSTA, 2013).  

O nutricionista é quem trabalha as modificações alimentares do paciente antes da 

técnica cirúrgica, visando proporcionar uma melhor aceitação diante a novos hábitos 

após a CB.  Cabe a ele realizar uma dieta individualizada com restrições calóricas, 

fracionar refeições em horários regulares, estabelecer a consistência das dietas e qual se 

adequa melhor ao paciente, incentivar ao consumo de alimentos saudáveis, sempre 

orientando para que após a cirurgia o indivíduo já esteja preparado para as mudanças na 

alimentação (COSTA, 2013).  

Cabe ao profissional de nutrição cuidar para que não ocorra problemas 

relacionados a alimentação e acompanhar toda a evolução dietética garantindo a 

adaptação do organismo em fases da consistência da dieta. Após a CB o uso de 

suplementação nutricional é recomendado para que não ocorra carências de nutrientes 

devido a alteração da ingestão de alimentos (COSTA, 2013).   

Estudos mostram que a procura por consultas nutricionais acontece no primeiro 

trimestre e vai diminuindo significativamente com o tempo. Isso ocorre porque no início 

as dietas são especificas e os riscos de complicações são altamente comuns nos 

primeiros meses. Assim, sendo reduzida de maneira perceptível retornos a consultas 

nutricionais após dois anos de cirurgia (MENEGOTTO et al., 2013).  

Um jeito utilizado para que pacientes possam dar continuidade a terapia 

nutricional é o meio de comunicação virtual que gera um vínculo do paciente com o 

nutricionista e estabelece segurança ao mesmo para esclarecer dúvidas que não sucedem 

no instante da consulta individual. As tecnologias apresentam grandes benefícios 

acompanhadas de consultas presenciais, pacientes apresentam melhor entendimento e 

compreensão sobre orientações nutricionais, e faz com que ele se sinta acolhido e 

mantenha a terapia por um longo período (MIRANDA et al., 2019).  

  

3 – CONSIDERAÇÕES FINAIS  

  

 A cirurgia bariátrica vem se tornando um método eficaz para o tratamento da 

obesidade. Contudo a falta de orientação dada ao paciente, sobre os benefícios do 
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acompanhamento nutricional na fase de pós operatório demostra uma possível 

recuperação do peso perdido associada a deficiências nutricionais.   

No entanto, diante dos fatos fica evidente que é essencial o acompanhamento do 

profissional nutricionista no pós operatório da CB, para garantir a perda de peso de 

maneira saudável, suprir carências nutricionais de micronutrientes e evitar a recuperação 

do peso perdido.  
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