
Cirurgia Bariátrica: Porque, Quando e Como? 

Porque realizar a Cirurgia? 

 

A cirurgia bariátrica surgiu como uma necessidade de intervenção para o controle da 

obesidade mórbida, que é uma doença crônica, progressiva e que aumenta os riscos 

para doenças degenerativas, e maior mortalidade dos pacientes, atingindo atualmente 

números alarmantes 1, 2, 3, 13,21. E também devido à alta dificuldade da perda e 

manutenção de peso nesses indivíduos através dos tratamentos dietéticos, 

farmacológicos, psicoterápicos e prática de atividade física; além do alto custo gerado 

nos sistemas de saúde. 3,17 

 

Segundo alguns autores, este método tem se mostrado eficaz em promover uma 

perda significativa e sustentada de peso em obesos 2, 6, diminuindo 

significativamente a mortalidade em longo prazo principalmente por doença 

cardiovascular e câncer, além da melhora do diabetes tipo 2, hipertensão e apnéia do 

sono. 2, 7,6, 8,14 -16,29    

 

A partir da primeira técnica cirúrgica na década de 50, foram surgindo novas técnicas 

com menores efeitos colaterais ou indesejáveis17, possibilitando assim uma melhor 

qualidade de vida para esses pacientes, apesar de ainda existirem muitas 

complicações no pós–cirurgico13. Na década de 80 surgiram as técnicas mistas, e 

mais recentemente, na década de 90 as cirurgias restritivas1. 

 

Quando realizar a Cirurgia? 

Critérios para Indicação Cirúrgica  

 

A recomendação da cirurgia bariátrica é para indivíduos que apresentam um índice de 

massa corpórea igual ou maior que 40 kg/m2, ou igual ou maior que 35 kg/m2, caso 

ele apresente duas ou mais comorbidades associadas à obesidade, como diabetes, 

hipertensão, dislipidemias, apneia de sono, etc1, 4, 7, 8, 13, 21,29. 

 

A cirurgia também é indicada para aqueles indivíduos com idade entre 18 e 65 anos, 

que apresentem uma história de falhas dos tratamentos clínicos convencionais para a 

perda e manutenção de peso, por pelo menos um ano, sem sucesso1, 2,20.  No entanto, 

a intervenção cirúrgica está contra-indicada em crianças e adolescentes; gestantes; 

pacientes que tenham tido ou suspeitado de alguma manifestação alérgica a algum 

dos componentes do sistema; pacientes com doença cardio-pulmonar severa que 



influencie a relação risco-benefício; pacientes com hérnia hiatal volumosa, varizes 

esofágicas, doenças imunológicas ou inflamatórias do trato digestivo superior que 

venham a predispor o indivíduo a sangramento digestivo; pacientes com depressão 

endógena; alcoólatras e usuários de drogas; pacientes que têm alta propensão a não 

seguir as instruções pós-operatórias e o acompanhamento médico, bem como 

naquelas situações médicas que possam representar risco adicional não justificável 

para o paciente1, 2, 10, 11,21. 

 

É importante ressaltar que em crianças e adolescentes em situações médicas 

especiais, (como na síndrome da Prader-Willi) ou outras, pode haver a intervenção 

cirúrgica desde que seja amplamente discutida e avaliada, e nesses casos a opção 

normalmente é feita pela banda gástrica, inclusive em idosos, que necessitem de 

intervenção cirúrgica 1,2. 

 

Em todos os casos o paciente deverá, obrigatoriamente, ter pleno conhecimento das 

características, necessidades, riscos e limitações de cada cirurgia. O tipo de cirurgia 

a ser empregada deve ser avaliado, discutida e aceita entre médico cirurgião e 

equipe multidisciplinar, devendo o paciente estar ciente das restrições, limitações e 

alterações do funcionamento do seu trato gastrintestinal, que variam de técnica e do 

tipo de cirurgia a ser utilizado. O tipo de técnica cirúrgica a ser empregado deve ser 

avaliado segundo as necessidades, características e condições individuais, inclusive 

as psicossociais e da comorbidade presente no indivíduo a ser operado1, 2, 9,12. 

 

Como é feita a Cirurgia Bariátrica? 

Técnicas Cirúrgicas 

Inicialmente o paciente com indicação cirúrgica deve ser avaliado pela equipe 

multidisciplinar, passando por avaliação clínica, avaliação nutricional e avaliação 

psicológica para garantir um tratamento bem sucedido para a obesidade e 

potencializar os resultados, além de propiciar uma melhor qualidade de vida pós-

operatória1, 2,4, 9, 17, 21,29. 

Existem três tipos de cirurgias descritas na literatura, mas atualmente apenas dois 

métodos básicos de cirurgia estão em uso: as operações restritivas e as mistas 

(associação de procedimento restritivo e disabsortivo) 21. Os demais procedimentos e 

técnicas cirúrgicas para o controle da obesidade não abordadas neste capítulo, não 

apresentam indicação atual de utilização ou se encontram em fase de estudos, sem 



apresentar até o momento documentação científica consistente que permitam sua 

realização fora de protocolos de pesquisa devidamente regulamentados pelo Conselho 

Nacional de Ética em Pesquisa (CONEP), em conformidade com a Resolução 196 de 

1996 do Conselho Nacional de Saúde ou outra que venha substituí-la ou complementá-

la9. 

 

Independente do tipo de cirurgia utilizada, a cirurgia bariátrica é parte de um processo 

que permite reduzir cerca de 50% do excesso de peso ao longo de aproximadamente 

18 meses, podendo chegar até 24 ou 36 meses15; entretanto pode-se chegar a 

eliminar de 70 a 100% do excesso de peso com acompanhamento clínico e nutricional 

adequado1, 2. 

 

O processo de emagrecimento através da cirurgia é um grande passo, porém a 

cirurgia não é um procedimento estético; a perda de peso é uma das conseqüências 

da cirurgia, sendo o principal objetivo do procedimento cirúrgico tratar as doenças 

associadas à obesidade e suas possíveis complicações, melhorando a qualidade vida 

e reduzindo a taxa de mortalidade1, 17,20.  

 

O comprometimento do paciente bariátrico com todo o processo cirúrgico é tão 

importante quanto à cirurgia em si, para se alcançar o resultado desejado com 

sucesso, sendo muito importante a atuação de uma equipe multidisciplinar 17,20,29 e 

uma participação efetiva dos familiares29. 

 

 

Operações Restritivas 

 

Procedimento cirúrgico que visa diminuir a capacidade volumétrica do estômago 

criando a sensação de saciedade com a ingestão de pequena quantidade de alimento. 

Ex. Banda Gástrica Ajustável 

Operações Desabsortivas 

Procedimento cirúrgico que visa deixar o estômago maior e atingir a perda de peso 

pela incapacidade do intestino de absorver os nutrientes, pelo grande desvio intestinal. 

Atualmente esta técnica não está sendo utilizada por apresentar complicações 

metabólicas e nutricionais, isto é, mais problemas que soluções9,21.                                                                                                                                       

Ex: By-pass jejuno-ileal; 



 

Operações Mistas 

  

Procedimento cirúrgico que utiliza uma associação das duas modalidades anteriores, 

pois combinam a restrição gástrica e a má-absorção em diferentes proporções. 

Ex: By-pass Gástrico associado a Y de Roux   

 Derivação Biliopancreática com Gastrectomia Parcial (Scopinaro ou Duodenal Switch) 

Abaixo segue uma breve descrição das técnicas cirúrgicas mais utilizadas atualmente. 

1-4 

 

Banda gástrica (restritiva)  

A Banda Gástrica Ajustável (fig.1) 1 é um procedimento cirúrgico restritivo e totalmente 

reversível29 mantendo o trânsito alimentar no seu curso normal e não interferindo com 

o processo fisiológico da digestão, tendo um baixo risco nutricional21, 28. 

É considerada como minimamente invasiva, com pequenas incisões, que consiste na 

colocação de uma pequena cinta de silicone (“anel”) ao redor da porção superior do 

estômago, criando uma pequena bolsa, com cerca de 40 a 50 ml de capacidade para 

o armazenamento do alimento21.  

Esta banda é ligada por um estreito tubo 

de silicone a um pequeno dispositivo para 

injeção que é implantado abaixo da pele, 

possibilitando um ajuste pelo medico 

cirurgião a qualquer momento após a 

operação. A banda vai sendo ajustada a 

cada mês de acordo com a capacidade 

alimentar de cada paciente, isto é, o 

volume é ajustado de acordo com a 

tolerância individual, até se obter um ponto 

ótimo. À medida que é insuflada, se reduz 

à capacidade de armazenamento do 

estômago; dessa maneira o paciente é 

forçado a mastigar bem o alimento e a 

comer lentamente, promovendo a 

sensação de saciedade precoce. 

Fig.1 Banda Gástrica Ajustável 
1
 



 

É uma cirurgia que seu sucesso depende da mudança de comportamento em relação 

á qualidade e quantidade do alimento ingerido. A capacidade alimentar pode ser 

totalmente revertida sem nenhuma operação adicional, permitindo a ingestão normal 

em situações especiais como gravidez ou em casos de doenças graves, e existindo a 

necessidade, a banda também pode ser retirada por meio de outro procedimento 

laparoscópico sem complicações. 

Após a realização da cirurgia, espera-se uma perda de peso progressiva até 

aproximadamente 24 a 36 meses, quando o peso tende a se estabilizar. A perda 

média de peso é de aproximadamente 25% do peso inicial, quando o paciente segue 

corretamente as orientações nutricionais, podendo chegar facilmente entre 40% e 70% 

do excesso de peso, tendo os mesmos resultados apresentados pelas operações 

mistas em pacientes que são mais disciplinados no momento da escolha dos 

alimentos1,29. 

Gastroplastia Bypass Gástrico em Y de ROUX (mista)  

Esta técnica cirúrgica é conhecida também, popularmente, como cirurgia de redução 

do estômago, cirurgia do grampeamento, gastroplastia redutora ou como a cirurgia de 

Fobi-Capella (Fig.2) 1. 

Trata-se de uma técnica que raramente pode ser reversível, que alia dois princípios 

(restritivo e disabsortivo), promovendo uma diminuição acentuada do estômago e um 

pequeno desvio intestinal, criando assim uma diminuição na ingestão de alimentos 

aliada a uma moderada diminuição na absorção dos mesmos28. Essa técnica 

apresenta excelentes resultados, e é considerada a técnica mais equilibrada das 

cirurgias de obesidade em induzir e manter a perda de peso29. Pode ser executada por 

videolaparoscopia ou através da abertura do abdômen de forma convencional 21,28. 

Nesse procedimento, o estômago é reduzido a 

um tamanho aproximado de 30 a 50 ml (com 

redução da área de entrada e armazenamento 

do alimento), por meio da utilização de 

grampeadores cirúrgicos ou da transecção do 

estômago com a colocação ou não de anel de 

silicone não ajustável, como forma de causar 

Fig.2 Bypass Gástrico em Y de ROUX 
1
 



mais restrição à passagem de alimentos; em 

seguida, o estômago reduzido é ligado 

diretamente a uma alça intestinal (alça 

“alimentar”), ocorrendo um desencontro entre o 

alimento ingerido e as secreções digestivas, 

sais biliares e enzimas digestivas. Quando 

ocorre a ligação da alça alimentar entre a alça 

bilio-pancreática, a esse procedimento chama-

se Y de Roux, promovendo então uma menor 

absorção dos nutrientes. Não é retirado 

nenhum pedaço de intestino21, 29. 

Nessa cirurgia, o desvio intestinal dificulta principalmente a absorção de 

micronutrientes, sendo os mais citados na literatura, o ferro, cálcio, zinco7, 15, 19, 21,31 e 

vitaminas em geral, sendo que a vitamina B12 passa a não ser mais absorvida (por 

esse motivo, é necessário que seja injetável)13,21. Na sua deficiência ocorrem sintomas 

neurológicos como irritabilidade, agitação, comprometimento da memória, problemas 

cognitivos, formigamentos das extremidades, manias e transtornos de 

desenvolvimento obsessivo-compulsivo. Por esta razão, pacientes submetidos a este 

método, devem fazer uso regular de suplementos vitamínicos e minerais, além de 

realizar exames laboratoriais com maior freqüência, para dosagem desses elementos, 

e terem um acompanhamento clínico-nutricional detalhado7. Outro fator comum em 

cirurgias mistas, é a síndrome de dumping29 que pode ocorrer principalmente no 

primeiro ano pós cirurgia.  

A expectativa de perda de peso com esta operação é de 35 a 40% do peso inicial ou 

60 a 70% do excesso de peso28, 29.  

Derivação Biliopancreática com Gastrectomia Parcial (Scopinaro ou Duodenal 

Swith)  

 

Essa técnica cirúrgica é considerada mista, mas o componente de má absorção é 

maior que o restritivo, sendo menos utilizada pelos seus efeitos colaterais e seus 

maiores riscos de complicações29. Pode ser executada por videolaparoscopia ou 

através da abertura do abdômen de forma convencional27. 



A técnica mais conhecida dessa modalidade é a de Scopinaro (fig.3) 1, que foi 

desenvolvida pelo Dr. Scopinaro em 1979 na Itália, e as derivações do tipo “swith 

duodenal”  

Nesses procedimentos praticamente não existe restrição, pois visam deixar um 

estômago maior (200 a 300 ml de capacidade), promovendo um grande desvio 

intestinal, excluindo-se o duodeno e o jejuno da passagem do alimento. Isto é, o 

paciente continua comendo bastante, porém tem uma menor absorção dos nutrientes. 

É uma técnica de predominância disabsortiva. 

 

A técnica Duodenal Swith (fig.4) 1 é uma técnica semelhante à técnica de Scopinaro. O 

que muda é que a bolsa gástrica é cortada de maneira longitudinal não havendo, ou 

havendo pouca interferência no esvaziamento do estômago. Normalmente o estômago 

fica com uma capacidade de 500 ml, porém como o esvaziamento é mais lento, os 

efeitos colaterais como diarréia e gases de odor pútrido são menores que na técnica 

de Scopinaro21, 33. 

 

A expectativa de perda de peso com essa operação é de eliminar 70 a 80% do 

excesso de peso; é uma cirurgia eficiente na perda de peso e que se mantém em 

longo prazo, mas com muitos efeitos colaterais: má absorção de ferro, cálcio, vitamina 

B1219, 21,31, vitaminas lipossolúveis (A, D, E, K), e ácidos graxos essenciais33. O 

paciente normalmente apresenta transtornos gástricos, como diarréias21, gases e 

fezes de odor fétido, e passa a correr maiores riscos de anemia, desnutrição protéica-

calórica2, 7, 14, 15,31, osteoporose27 e úlceras, devendo–se sempre avaliar os riscos e 

benefícios desse procedimento cirúrgico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

  

Balão Intragástrico  

 

Existe uma técnica não cirúrgica, de efeito transitório, denominada Balão Intragástrico, 

que pode ser utilizada em dois momentos para o tratamento da obesidade: 

 

 - indivíduos que tenham índice de massa corpórea igual ou menor que 35 kg/m2 e que 

apresentem doenças secundárias a obesidade, necessitando perda de peso;  

 

- indivíduos com índice de massa corpórea igual ou maior que 50 kg/m2, com 

indicação cirúrgica, mas que antes devem ter uma perda de peso para facilitar o 

procedimento cirúrgico e evitar complicações cirúrgicas. 

 

O Balão Intragástrico é uma prótese de silicone colocado através de endoscopia sob 

sedação, sendo então insuflado com soro fisiológico e corante azul (azul de metileno), 

promovendo uma sensação de saciedade precoce, contribuindo para que o indivíduo 

coma menos. 2     

 

Ele possui vida útil no organismo por até seis meses, devendo ser retirado no fim 

desse período, já que seu material tem uma resistência limitada às secreções do 

estômago.  

 

A perda de peso esperada é em torno de 10 a 20% do excesso de peso, mas está 

relacionada com o alto comprometimento de modificação comportamental e alimentar 

do paciente, isto é, associada à mudança na rotina de vida, incluindo prática de 

atividade física. É preciso entender que o Balão Intragástrico por si só, não promove 

mudanças comportamentais e alimentares.  

 

O processo de avaliação dos pacientes e as orientações nutricionais são praticamente 

os mesmos utilizados nos pacientes que se submetem a cirurgia bariátrica, podendo 



ocorrer náuseas e vômitos na ausência de acompanhamento adequado das 

orientações1, 2. 

 

 

Cirurgia Bariátrica: Risco X Beneficio 

 

Deve ser encarado uma vez que a obesidade mórbida é uma doença crônica, 

progressiva e que aumenta consideravelmente a morbidade, aumentando os riscos 

para doenças degenerativas, e maior mortalidade dos pacientes. 

Os riscos da cirurgia são considerados baixos, uma vez que a cirurgia normalmente 

apresenta um risco bem menor em relação às doenças associadas. Os óbitos giram 

em torno de 0,5% a 1%21,29 e podem ocorrer por complicações clínicas ou cirúrgicas1, 

14. 

Devemos lembrar que esses riscos são os do momento da cirurgia, e não os riscos 

ocasionados por fatores nutricionais e aos problemas emocionais que podem ocorrer 

após o procedimento cirúrgico, a curto, médio e longo prazo. 

 

Cirurgia Bariátrica e Gestação  

 

Muitas mulheres com indicação cirúrgica estão dentro de uma faixa etária de período 

reprodutivo. Sabe-se que tais mulheres, quando optam por engravidar após a cirurgia 

bariátrica, podem engravidar com menores riscos 11,16, já que estudos recentes 

mostram que a obesidade aumenta a infertilidade 10, 16, 20,22 e riscos de complicações 

maternas e fetais. Mulheres com obesidade quando comparadas àquelas com peso 

normal têm um maior risco de desenvolvimento de diabetes gestacional, pré-eclampsia 

e infecções do trato urinário durante a gestação. Além disto, existe uma maior 

probabilidade de partos prematuros e defeitos na formação do tubo neural do bebê. 

 

Alguns estudos mostraram não haver  risco de comprometimento para saúde da  mãe 

ou do feto no caso de uma gestação após um procedimento bariátrico16. Entretanto, 

existe uma necessidade de um controle nutricional mais cuidadoso em relação às 

proteínas, ferro, ácido fólico e vitamina B12, principalmente nas técnicas mistas e 

disabsortivas, que promovem alteração do sítio de absorção desses nutrientes23, 33. O 

risco de possíveis deficiências nutricionais é reduzido se a paciente aderir ao uso de 

suplementos de vitaminas e minerais prescritos rotineiramente pela equipe, antes da 

gestação e se, depois de constatada a gravidez, a paciente continuar a ingerir 

suplementos específicos para esse ciclo de vida18. 



 

Para as pacientes que optaram pela técnica restritiva (banda gástrica), o processo 

nutricional é mais simples já que não há comprometimento da digestão e absorção, 

podendo até, se necessário, a banda ser desinsuflada para facilitar a passagem do 

alimento1. Já nas operações mistas o aspecto nutricional merece mais atenção e 

cuidado, pois existe carência maior de nutrientes1. 

 

Importante ressaltar que o maior risco de deficiência nutricional após uma cirurgia 

bariátrica ocorre durante o período de perda de peso mais acentuada, onde a restrição 

calórica ocorre com maior intensidade, e a paciente pode não estar adaptada a ter 

uma  mastigação eficaz e a selecionar de forma adequada os alimentos, ocorrendo 

deficiências nutricionais devido à maior demanda nutricional de vitaminas e minerais 

afetando a saúde materna e fetal. Recomenda-se, portanto, que mulheres não 

engravidem durante o primeiro ano após a cirurgia bariátrica ou que não engravidem 

até o peso se estabilizar1, 16,29. 

 

 

Conduta Nutricional 

 

Após a cirurgia o paciente passa a ter alterações na ingestão, digestão e absorção de 

nutrientes e a falta de um acompanhamento nutricional adequado pode levar a um 

empobrecimento do organismo com danos irreparáveis3, 14. 

 

O acompanhamento nutricional deve ter como objetivo uma nutrição celular adequada, 

respeitando a individualidade bioquímica1, 17, que vai além das recomendações 

clássicas, como consistência da dieta, necessidades de mastigação e valor calórico1. 

É preciso mudar o processo envolvido na etiologia da obesidade, e não esperar 

apenas que a cirurgia resolva1, 3, uma vez que a obesidade não é apenas o resultado 

da alta ingestão de alimentos, assim como a Cirurgia Bariátrica não é uma solução 

isolada para perda de peso permanente13. 

 

 

Conduta Nutricional pré-cirurgia 

 

O acompanhamento nutricional deve iniciar-se antes da cirurgia, sendo determinante 

para o bom sucesso pós-cirúrgico. Neste primeiro momento é importante detectar 

erros alimentares existentes; corrigir os desequilíbrios entre os nutrientes, carências31 



e excessos nutricionais; esclarecer o papel da nutrição para a manutenção da sua 

saúde física, emocional e mental1, onde alimentar-se é diferente de se nutrir; é preciso 

estimular as defesas do organismo, evitando as infecções; melhorar a cicatrização e 

reduzir riscos de efeitos colaterais da cirurgia e de desnutrição, prevenindo inclusive 

anemias e depressão fisiológica; favorecer a integridade da parede intestinal 2 para 

promover uma melhor absorção dos nutrientes ingeridos, prevenir a absorção de 

xenobióticos e macromoléculas, que podem gerar alergias alimentares, e garantir uma 

melhor produção de neurotransmissores pela parede intestinal1. 

 

Além de auxiliar o paciente no entendimento da técnica cirúrgica a ser realizada e 

gerar comprometimento de mudança desse paciente, neste momento o paciente 

também deve ser orientado quanto a todas as mudanças que seus hábitos alimentares 

irão sofrer bem como os alimentos que deverão ou não ser utilizados.  

 

O acompanhamento nutricional deverá ser continuado durante todo período pós-

operatório, pois os pacientes que seguem as orientações nutricionais, que adotam as 

mudanças de hábitos alimentares, a prática da atividade física regular, e a capacidade 

individual de cada um em perder peso são fatores que influenciam a quantidade de 

peso perdida e tendem a ter resultados melhores, com menor risco de recuperação de 

peso no futuro 17. 

 

Conduta Nutricional pós-cirurgia 

 

Importante ressaltar que a todo o momento estão aparecendo técnicas novas ou 

variações das já existentes, sendo determinante para o acompanhamento nutricional 

que se conheça a técnica utilizada na cirurgia para adequar a alimentação e 

suplementação segundo a interferência da restrição e disabsorção31. Assim devemos 

como profissional, compreender e entender os gatilhos que favoreceram o 

desenvolvimento de obesidade nesse paciente, pois qualquer que seja a técnica 

cirúrgica utilizada devemos lembrar que esta é só uma restrição física, um excelente 

apoio mecânico, mas que por, si só, não promove a mudança real e efetiva nos 

hábitos alimentares e comportamentais do paciente; para o sucesso deve-se ter como 

base o acompanhamento nutricional adequado, deve-se dar o suporte físico e 

emocional durante todo o processo1, 13. 

 



A Cirurgia Bariátrica não é o fim dos problemas, principalmente porque a obesidade 

não é ocasionada simplesmente por um desequilíbrio entre a energia e o gasto 

energético pelo excesso de calorias1.  

 

Como já foi dito anteriormente, a obesidade mórbida é uma conseqüência de vários 

desequilíbrios funcionais que ocorrem no organismo, como fatores fisiológicos, 

metabólicos, comportamentais e psicológicos, fatores ambientais e fatores nutricionais, 

reduzindo a expectativa e qualidade de vida3.  Importante ressaltar que todos esses 

fatores citados são dependentes do fator nutricional. 

 

Para o processo da cirurgia bariátrica ser bem sucedido, com o passar do tempo é 

necessário que ocorram modificações do comportamento alimentar; é nesse momento 

que o paciente deve mais do que nunca se preocupar com o a qualidade dos 

alimentos ingeridos - ele vai precisar selecionar muito bem quais alimentos ele deverá 

consumir, buscando sua qualidade nutricional1.  

 

Precisamos resgatar com este paciente, o conceito correto do que é ter uma 

alimentação saudável: O que comer? Como comer? O quanto comer? Quando comer? 

5. O tempo dedicado para a alimentação é o tempo que se investe na saúde, pois a 

quantidade e a qualidade da alimentação determinam o funcionamento adequado do 

organismo1,5, alcançando uma vida mais saudável com vitalidade positiva. 

 

Após a cirurgia, o paciente tem alta entre 36 e 48 horas. Nos primeiros dias, o paciente 

se alimenta apenas de líquidos, que vai progressivamente sendo substituído por 

alimentos pastosos até chegar ao final do segundo mês com uma alimentação muito 

próxima do normal, ingerindo os alimentos em pequenas quantidades e líquidos nos 

intervalos das refeições. 

 

 

Esquema Alimentar 

 

1ª quinzena        consistência líquida sem resíduos 

2ª quinzena        consistência líquido-cremosa sem resíduos 

3ª quinzena        consistência pastosa 

4ª quinzena        consistência mole 

5ª quinzena        consistência normal 

 



Importante ressaltar que o esquema alimentar apresentado acima deve respeitar a 

individualidade. A evolução da consistência da dieta alimentar desse período depende 

da resposta de cada individuo. 

 

O que determina a aceitação do alimento pelo organismo e evita náuseas e vômitos é 

a mastigação adequada1. Portanto, na reintrodução dos alimentos sólidos, o paciente 

deve mastigar exaustivamente os alimentos1, para não ocorrer episódios de vômitos e 

regurgitação. 

 

A alimentação líquida que ocorre nos primeiros trinta dias pós-cirurgia tem como 

principal objetivo o repouso gástrico, a adaptação dos pacientes, e evitar o 

rompimento de suturas1,21. Essa fase compreende a primeira e segunda quinzena, 

onde a alimentação deve ser composta por sucos de frutas e sopas batidas e coadas, 

sendo que na segunda quinzena as sopas já podem ser gradativamente mais 

cremosas.  

 

Na terceira quinzena, inicia-se uma alimentação mais pastosa, composta por purês e 

frutas amassadas; na quarta quinzena estão liberados todos os alimentos em uma 

consistência mole e a partir da quinta quinzena, desde que, bem mastigado, ingerido 

lentamente e em pequenas quantidades, o paciente já consegue realizar uma refeição 

normal. 

 

Em todas as etapas, a alimentação deve ser equilibrada, composta por alimentos que 

contenham uma qualidade nutricional e que tragam a sensação de prazer, conforto e 

satisfação2. 

 

Mesmo comendo os alimentos em pequenas quantidades, a refeição necessita de 

todos os nutrientes para se ter uma perda de peso saudável, por isso deverá possuir 

um alimento de cada grupo nas refeições principais. É importante variar na qualidade 

e adequar à quantidade para garantir diversidade nutricional e evitar complicações a 

médio e longo prazo1,13. 

 

 

Orientações Nutricionais Gerais: 

 

- Variar na qualidade e adequar à quantidade; 

- Alimentar-se com calma e consciência, para evitar vômitos; 



- Ingerir de 2 a 3 litros de líquidos ao dia e em intervalos regulares (água, água 

de coco, chás de ervas, flores e frutas e sucos diluídos) para evitar a 

desidratação13 e formação de cálculos renais (comum nessa fase cirúrgica), 

melhorar a destoxificação e a circulação1, 2; 

- Alimentar-se a cada 2 a 3 horas24; 

- Usar sucos de frutas naturais (frutas ou polpas congeladas, legumes ou 

folhas); 

- Refeições Principais: utilizar alimentos de cada grupo para garantir a variedade 

de nutrientes;  

      - Retirar os alimentos alergênicos; 

      - Evitar alimentos com aditivos químicos (sucos em pó, isotônicos industrializados, 

gelatinas prontas, temperos prontos). Lembrar que a quantidade dos alimentos fica 

reduzida após a cirurgia, portanto a qualidade é determinante. 

      -     Não consumir açúcar; 

      - Ingerir fibra solúvel para manter a integridade funcional da mucosa intestinal, 

melhorar absorção dos nutrientes, evitar atrofia do íleo e do cólon, retardar o 

esvaziamento gástrico, regular a glicemia23,24, e por conseqüência a saciedade. 

 

 

Restrições Alimentares no Período de Adaptação1 

 

- vegetais e frutas fibrosos, cascas, sementes e bagaços. Ex. abacaxi, laranja, 

tangerina, brócolis, etc. (devem ser ingeridos sob a forma de sucos ou cremes, e o 

bagaço não deve ser engolido). 

- castanhas, amendoim, nozes, avelãs, etc. 

 

 

A Síndrome de dumping é causada pelo rápido esvaziamento gástrico de alguns 

alimentos após alterações anatômicas e fisiológicas causadas pelo processo cirúrgico. 

Normalmente ocorre de 1 a 4 horas23,24,29 após a ingestão de alimentos ricos em 

açúcar1,23, gorduras, leite e derivados25, desencadeando um conjunto de sintomas, 

como tonturas, sudorese, sensação de desconforto, acompanhada por fadiga intensa7, 

13, palpitações, náuseas, vômitos24, diarréias e dificuldade de concentração23, sendo 

que as combinações desses sintomas podem ocorrer de forma branda ou severa e 

são individuais23.  

 



A freqüência e intensidade desses sintomas melhoram com a orientação nutricional e 

mudanças nos hábitos alimentares e a maioria dos pacientes respondem muito bem 

as modificações da dieta1,23,25,27.  

 

Segundo alguns autores, a síndrome de dumping pode ser multifatorial23, 25, sendo 

fundamental uma investigação mais aprofundada para elucidar contribuições 

genéticas, metabólicas, hormonais e mecanismo envolvidos27 em pacientes que não 

respondem as mudanças dietéticas e ou naqueles que ultrapassam o primeiro ano e 

meio de cirurgia apresentando freqüentemente os sintomas23. 

  . 

 

Porque suplementar? 

 

Na obesidade em si, já existe uma carência nutricional31, uma vez que esse paciente 

já vem tentando inúmeras dietas restritivas sem sucesso para a perda de peso 

levando-os a uma carência nutricional a longo prazo1, 21; após o processo cirúrgico há 

maior estresse físico e emocional levando esse paciente a um maior estado de 

carência nutricional e logo após a cirurgia a alimentação é líquida e em pequena 

quantidade. Portanto, só com a alimentação equilibrada adequada para a evolução 

pós-cirúrgica, fica inviável atingir um mínimo necessário de nutrientes para manter as 

funções orgânicas, quanto mais para otimizar esses processos, buscando o 

funcionamento adequado do corpo1. A suplementação nutricional é fundamental desde 

o ínicio1, 2, no pré, intra e pós-cirúrgico. 

 

A suplementação nutricional ideal é composta por formulações especiais e individuais, 

considerando o tipo de cirurgia realizada e os sinais e sintomas apresentados do 

paciente. Sua apresentação pode ser na forma líquida, em pó ou em cápsulas 

pequenas 1,13.  

 

É preciso garantir a biodisponibilidade dos nutrientes que reflete a soma de efeitos dos 

fatores dietéticos e fisiológicos sobre a absorção, transporte, organização celular, 

estoque e excreção dos nutrientes. Os minerais quelados garantem que haja uma boa 

absorção evitando interações com outros nutrientes e também acaba sendo absorvido 

nas mesmas condições dos dipeptídeos, driblando os problemas gerados, por 

exemplo, pelas cirurgias desabsortivas ou mistas1. 

 



A suplementação deve ser mantida até o paciente atingir o seu melhor estado de 

saúde física, mental e emocional e em pacientes submetidos a cirurgias disabsortivas 

ou mistas, a suplementação é fundamental e permanente1,2. 

 

Entre os suplementos indicados podemos citar: prebioticos, probióticos2,21, fibras 

solúveis 24,25(principalmente no primeiro mês), ômega 321, vitaminas e minerais 

quelados. Importante ressaltar que os nutrientes agem em sinergia, se existe a 

carência de um nutriente, existe a carência de outro, desequilibrando todo o 

metabolismo do organismo. 

 

Portanto, o cuidando nutricional para se evitar o estresse fisiológico, também 

auxiliará a lidar melhor com o estresse emocional. Quanto mais equilibrado 

nutricionalmente o paciente bariátrico estiver, maiores as chances de conseguir se 

alimentar bem1, com menos ansiedade e compulsividade.  

 

É importante lembrar, que além de todas as carências nutricionais já citadas no 

paciente bariátrico, o próprio período da perda de peso e a mobilização das 

gorduras, aumentam a liberação de metais tóxicos e geração de radicais livres, 

sendo fundamental a suplementação, não somente daqueles nutrientes em que o 

sítio de absorção é alterado pelas técnicas cirúrgicas, mas a utilização de outros 

nutrientes importantes, como os antioxidantes31 (zinco, selênio, manganês, cobre, 

vitamina C, vitamina E, betacaroteno); como também os nutrientes que tem ação em 

ativar o sistema imunológico; os que são precursores de neurotransmissores como, o 

magnésio e vitamina B6, a vitamina B3 (que preserva o triptofano para a formação da 

serotonina); o cromo, essencial para o metabolismo das gorduras e dos carboidratos, 

uma vez que pacientes obesos apresentam freqüentemente uma resistência celular à 

insulina, assim como a L-taurina, a vitamina C e o molibdênio que são nutrientes 

essenciais para melhorar a eliminação de toxinas do organismo1; a vitamina D 

essencial na atuação no metabolismo do cálcio14, 15,31, importante para esses 

indivíduos não sofrerem alterações futuras no metabolismo ósseo.  

 

Enfim, como citado as vitaminas e minerais interagem o tempo todo, devendo ser 

adequadas em quantidades, respeitando a necessidades individuais. 

 

 

 

 



Conclusão 

 

A avaliação clínica, exames de monitoração21,29, a adequação dos suplementos19,31 e 

orientações nutricionais, como rotina alimentar, sinais e sintomas, aspecto emocional e 

social do paciente devem ser permanentes. A Intervenção Nutricional adequada e 

individualizada é vital para otimizar o sucesso da cirurgia bariátrica, promovendo a 

perda de peso adequada, e uma qualidade de vida para o indivíduo, uma vez que a 

cirurgia não significa o término do tratamento da obesidade 1,4,13,15,19 

 

O acompanhamento nutricional ideal deve permanecer mensalmente por no mínimo 

seis meses após cirurgia e continuar a longo prazo1, em intervalos ajustados de 

acordo com as necessidades individuais de cada paciente. Caso seja necessário, as 

avaliações podem ser feitas mais freqüentemente, sendo que semestralmente ou 

anualmente devem ser realizados exames de monitoração para o controle do estado 

nutricional e dosagem de vitaminas e minerais, para o controle das disfunções 

nutricionais que poderão ocorrer.    

 

Sabe-se que, independente da técnica cirúrgica empregada, os resultados são 

proporcionais ao comprometimento do paciente com suas condutas, assim como ao 

acompanhamento nutricional e psicológico dedicado a ele e toda a atuação e 

intervenção da equipe multidisciplinar 2,17,32,33 para o controle de sintomas que podem 

e devem ser evitados, como as anemias, quedas de cabelo, episódios de compulsão e 

vômitos, síndrome de dumping, troca de vícios, deficiências neurológicas, osteopenia, 

entre outros 4,13,15. 

 

A segurança e eficácia da cirurgia bariátrica têm melhorado ao longo dos anos17, mas 

é um procedimento relativamente recente, existem poucos dados disponíveis sobre o 

impacto das cirurgias em alterações a longo prazo14, 31 e ainda não se sabe como 

esses pacientes se comportaram ao longo de suas vidas. Neste momento a cirurgia 

bariátrica, quando bem aplicada, acompanhada por uma equipe multidisciplinar, com a 

participação efetiva do paciente, tem se promovido casos de sucesso1, 2, 14, 16,20,28. Mas 

é importante desenvolver estratégias eficientes a longo prazo de acompanhamento, 

para manter e melhorar os bons resultados, para identificar e tratar eventuais 

complicações nutricionais e metabólicas associadas a cirurgia13,15,31 
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