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INTRODUÇÃO
São muitas as dúvidas que surgem sobre a cirurgia bariátrica: Quem pode fazer? Como é a cirurgia? O 
quanto ela emagrece?

Baseado nas perguntas que nossos pacientes e seguidores fizeram em nosso perfil do Instagram, 
fizemos uma lista com as 20 principais dúvidas sobre a cirurgia bariátrica.

Separamos esse ebook em três partes. 

A primeira destaca quais são os pré-requisitos para a realização da cirurgia bariátrica e quais são os 
procedimentos pré-operatórios. 

A segunda etapa explica os tipos de cirurgia e como elas são realizadas. 

A terceira etapa esclarece dúvidas relacionadas ao pós-operatório. 

Lembrando que a leitura deste ebook não substitui uma consulta médica! É apenas para ajudar a 
entender um pouco mais sobre a cirurgia bariátrica. 

Preparado para entender um pouco mais sobre a cirurgia bariátrica?



PRÉ-OPERATÓRIO



1- Qual peso devo ter para fazer a 
cirurgia bariátrica?

Não é o peso que estabelece se uma pessoa pode ou 
não fazer a cirurgia bariátrica, mas sim o IMC, o índice 
de massa corporal. 

Ele é um dos principais e mais conhecidos índices para 
avaliação do estado nutricional, mostrando se a pessoa 
está acima, abaixo ou dentro da faixa de peso ideal.

O IMC é calculado através do peso dividido pela altura 
elevada ao quadrado (kg/m²). Essa é a primeira 
característica do paciente que o médico observa. 

A partir do resultado do IMC podemos chegar aos 
seguintes resultados:

• IMC inferior a 16 kg/m²: magreza grave;
• IMC acima de 16 kg/m² e inferior a 17 kg/m²: 

magreza moderada;
• IMC acima de 17  kg/m² e inferior a 18,5 kg/m²: 

magreza leve;
• IMC acima de 18,5 kg/m²  e 

inferior a 25 kg/m²: peso normal; 

• IMC acima de 25 kg/m²  e inferior a 30 kg/m²: 
sobrepeso;

• IMC acima de 30 e inferior a  35 kg/m²: Obesidade 
grau I;

• IMC acima de 35 e inferior a  40 kg/m²: Obesidade 
grau II;

• IMC acima de 40: Obesidade grau III;

Estão indicados a serem submetidos a cirurgia 
bariátrica:

• Pacientes com grau I de obesidade (IMC entre 30 e 
35 kg/m2) que possuem diabetes do tipo 2 de difícil 
controle;

• Pacientes com grau de obesidade II (IMC entre 35 e 
40 kg/m2) com presença de comorbidades, ou seja, 
doenças, associadas à obesidade;

• Pacientes com grau III de obesidade (IMC >ou= 40 
kg/m2)

Saiba mais baixando o nosso ebook 
 “O guia Completo do IMC”!

https://clinicaivanresende.com.br/calculadora-de-imc/
https://clinicaivanresende.com.br/entenda-os-graus-de-obesidade/
https://materiais.clinicaivanresende.com.br/o-guia-completo-do-imc


2- Quais os outros requisitos para 
a cirurgia?

De acordo com a Sociedade Brasileira de Cirurgia 
Bariátrica, a intervenção cirúrgica deve atender a 
certos critérios relativos além do IMC, como a idade, 
doenças associadas e tempo de doença. 

IDADE
• Entre 18 a 65 anos de idade não há restrições. 

• Entre 16 e 18 anos deve haver indicação do médico 
e consenso entre os responsáveis e a equipe médica.  

• Acima de 65 anos, deve ser avaliado diversos pontos, 
como riscos cirúrgicos, presença de doenças. 
expectativas de vida e benefícios de emagrecimento. 

DOENÇAS
A obesidade traz diversos problemas de saúde. Alguns 
deles são:

• Hipertensão arterial
• Doenças cardiovasculares
• Doenças cérebro-vasculares
• Aumento dos triglicérides e colesterol
• Diminuição de HDL (“colesterol bom”)
• Diabetes Mellitus tipo 2
• Câncer
• Problemas nas articulações
• Pedras na vesícula
• Intolerância à glicose
• Distúrbios menstruais
• Disfunção Erétil 
• Infertilidade
• Apneia do sono
 
Segundo a Abeso, 80 a 85% das pessoas que apresentam 
diabetes tipo 2 possuem sobrepeso ou obesidade. 

TEMPO DE DOENÇA
O paciente tem que ter tentado tratamento clínico por, 
no mínimo, 2 anos sem sucesso.

https://www.sbcbm.org.br
https://www.sbcbm.org.br
https://clinicaivanresende.com.br/obesidade-e-hipertensao-arterial/
https://clinicaivanresende.com.br/obesidade-e-diabetes/
https://clinicaivanresende.com.br/problemas-articulares/
https://clinicaivanresende.com.br/obesidade-masculina/


3- Quais as contraindicações? 

De acordo com o Ministério da Saúde, existem algumas 
contraindicações relativas para a cirurgia bariátrica:

1-Pacientes com limitações intelectuais significativa 
sem suporte familiar adequado.

2- Pacientes com quadro de transtorno psiquiátrico não 
controlado, incluindo uso de álcool ou drogas ilícitas.

3-Pacientes com doença cardiopulmonar grave e 
descompensada que influenciam a relação risco-
benefício.

4-Pacientes com hipertensão portal, com varizes 
esofagogástricas.

5-Pacientes com doenças imunológicas ou inflamató-
rias do do trato digestivo superior que venham a pre-
dispor a sangramento digestivo ou outras condições 
de risco.

6-Pacientes com síndrome de Cushing decorrente 
de hiperplasia na suprarrenal não tratada e tumores 
endócrinos.

 
4- Como é formado a equipe do 
tratamento?
 
Sendo a obesidade doença multifatorial, seu tratamento 
requer equipe multidisciplinar. 

O encaminhamento ao cirurgião bariátrico geralmente 
é feito pelo endocrinologista. 

Na maioria das vezes, existe o acompanhamento dos 
seguintes profissionais:

• Cirurgião Bariátrico
• Nutricionista / nutrólogo 
• Psicólogo / psiquiatra 
• Fonoaudiólogo
• Enfermeiro 
• Endocrinologista
• Cardiologista 
• Anestesiologista

Além desses profissionais, podem ser necessários 
cirurgião plástico, profissional de educação física, 
fisioterapeuta … 
 



SOBRE A CIRURGIA



5- Quais os principais tipo de cirurgia?

Existem 3 técnicas para cirurgia bariátrica. São elas as 
Restritivas, Disabsortivas e Técnicas mistas. 

As técnicas restritivas reduzem a quantidade de 
alimentos no estômago e proporcionam a sensação 
de saciedade no paciente. Elas podem ser apenas 
restritivas ou restritivas e metabólicas. 

As que são apenas restritivas não alteram a fome do 
paciente. As que são restritivas e metabólicas induzem 
à saciedade precoce reduzindo, também, o grau de 
fome.

São consideradas técnicas restritivas o balão 
intragástrico, banda gástrica ajustável. A gastrectomia 
vertical (conhecida como Sleeve) é considerada 
técnica restritiva e metabólica. 

Já as técnicas disabsortivas alteram pouco o tamanho 
e a capacidade do estômago em receber alimentos, 
dificultando a absorção pelo intestino delgado. 

Essas cirurgias causam um grande desvio intestinal e, 
por reduzirem o tempo do alimento no trânsito pelo 

intestino delgado, reduzem a capacidade de absorção 
do mesmo. A diminuição de absorção acaba induzindo 
ao emagrecimento.

Neste tipo de cirurgia o paciente deve estar ciente 
da necessidade e da importância do controle dos 
micronutrientes (vitaminas).

Técnicas puramente disabsortivas são pouco utilizadas 
devido às complicações inerentes dos procedimentos.

Por fim, temos as técnicas mistas, que reduzem a 
ingestão de alimentos pela redução do estômago e a 
causam disabsorção com o desvio de trânsito intestinal. 

A principal técnica mista é 
o by-pass gástrico em Yde 
Roux, utilizado em 75% das 
cirurgias realizadas no Brasil. 
Também é considerada 
cirurgia metabólica. 

Você pode saber mais sobre 
essas técnicas de cirurgia 
clicando aqui. 

https://clinicaivanresende.com.br/cirurgia-bariatrica-e-metabolica/


6- Como são realizadas as principais 
cirurgias?

TÉCNICAS RESTRITIVAS

Balão Intragástrico

O Balão intragástrico é considerado pela Sociedade 
Brasileira de Cirurgia Bariátrica e Metabólica (SBCBM) 
uma terapia auxiliar para preparo pré-operatório. 

É realizado por endoscopia e o objetivo é implantar 
uma prótese de silicone para diminuir a capacidade 
interna gástrica e provocar saciedade no paciente. 

O balão é preenchido com um 
líquido (azul de metileno) 
e inserido no estômago. O 
paciente fica com o balão por 
um período de 6 a 8 meses. Em 
caso de rompimento, o líquido 
será expelido e a urina ficará 
com a cor azul ou verde clara. 

Banda Gástrica Ajustável

A banda gástrica ajustável representa menos de 1% das 
cirurgias brasileiras, quase não sendo mais utilizada 
no país. 

Nesse procedimento um anel de silicone inflável e 
ajustável é colocado ao redor do estômago. Assim, 
ocorre o controle do esvaziamento do órgão. 

O ponto negativo desse procedimento é que a qualquer 
momento a prótese, o anel, pode apresentar problemas 

 Técnica - 
Balão Intragástrico

Técnica - banda gástrica ajustável



Gastrectomia Vertical (Sleeve)

Na Gastrectomia Vertical, também conhecida como 
sleeve,  é retirado parte do corpo e todo o fundo gástrico 
e é formado um novo estômago de formato tubular, 
com a capacidade de, aproximadamente, 120 ml. 

É um procedimentos restritivo, ou seja, ocorre redução 
da capacidade do estômago, levando à restrição da 
ingestão de alimentos e ao aumento da saciedade. 

De acordo com a SBCBM (Sociedade Brasileira de 
Cirurgia Bariátrica e Metabólica) esse método é 
eficiente no controle da hipertensão e de doenças dos 
lipídios (colesterol e triglicérides).

TÉCNICAS MISTAS

Bypass Gástrico

O Bypass gástrico (gastroplastia com desvio intestinal 
em “Y de Roux”) é a técnica bariátrica mais praticada 
no Brasil. 

Nesse procedimento misto (restritivo – pela redução 
do estômago e disabsortivo – pelo desvio do intestino) 
é feito o grampeamento de parte do estômago, que 
reduz o espaço para o alimento, 
e um desvio do intestino inicial, 
que promove o aumento de 
hormônios que dão saciedade 
e diminuem a fome. 

Essa somatória entre menor 
ingestão de alimentos, aumento 
da saciedade e disabsorção 
dos nutrientes é o que leva 
ao emagrecimento, além de 
controlar o diabetes e outras 
doenças, como a hipertensão 
arterial.Técnica -Gastrectomia Vertical

Técnica - Balão 
Intragástrico



7- Quais são os riscos da cirurgia 
bariátrica?

Os riscos da cirurgia bariátrica variam com o tipo de 
cirurgia realizada. 

Podem existir complicações precoces e tardias

As precoces são aquelas que podem acontecer durante 
a cirurgia: como sangramento, por exemplo. Ou no 
pós operatório recente, como as fístulas, trombose, 
embolia.

Já as complicações tardias envolvem dificuldade de 
engolir, reganho de peso.



PÓS-OPERATÓRIO



8- Quais os cuidados devo tomar após a 
cirurgia?

Após a cirurgia bariátrica, o paciente recebe alta, 
normalmente, em até dois dias. 

É necessário seguir uma dieta rígida nos primeiros 
meses após a cirurgia.

Após 15 dias, aproximadamente, o paciente deverá 
voltar ao médico para iniciar o acompanhamento pós 
operatório.
A equipe médica acompanhará o paciente durante 
todo o pós-operatório, diariamente até a alta médica, e 
qualquer dor ou dúvida deve ser notificada. 

9- Como é a dieta após a cirurgia?

Após a cirurgia bariátrica, ainda no hospital, o paciente 
iniciará a dieta líquida restrita (chás claros, água e 
água de côco), em pequenos volumes, no primeiro dia 
após a cirurgia.

Após a alta, a dieta líquida dura de 1 semana a 15 dias. 
Nesse momento o paciente só pode consumir alimentos 
em forma líquida, em pequenos volumes, cerca de 100 
a 150 ml, conforme orientação de nutricionista ou 
médico nutrólogo. 

São permitidos chás, suco de frutas natural, legumes, 
água de coco e caldos de legumes e carnes. É importante 
beber água em pequena quantidades. 

Após esses 15 dias o paciente, quando liberado pelo 
médico, pode começar a ingerir alimentos pastosos 
como cremes de legumes, mingaus, purês de legumes 
e vitaminas. 

Depois de 30 a 45 dias de cirurgia a pessoa pode comer 
alimentos sólidos, em pouca quantidade.



10- A cirurgia enfraquece cabelos e 
unhas?

A cirurgia bariátrica pode diminuir a absorção 
de nutrientes pelo intestino e diminui a ingestão 
de alimentos pelo paciente, o que desenvolve um 
desequilíbrio nutricional no organismo. 

A carência de alguns nutrientes pode provocar quedas 
de cabelos e o enfraquecimento das unhas em alguns 
casos. 

Isso acontece normalmente entre o terceiro e o oitavo 
mês após a cirurgia. 

O problema  é resolvido 
com a ingestão de 
vitaminas e proteínas 
através dos alimentos 
e pelos polivitamínicos 
prescritos por médicos e 
nutricionistas. 

Segundo a Associação Brasileira para o Estudos da 
Obesidade e da Síndrome Metabólica (ABESO) todo 
paciente submetido à Cirurgia Bariátrica deve repor 
nutrientes e vitaminas pois, em algum nível, há 
deficiência desses elementos. 

Essa reposição pode ser para toda a vida e podem ser 
feitas através de Polivitamínicos ou Multivitaminas.  
Esses suplementos devem começar a ser utilizados no 
pós-operatório e provavelmente mantidos pelo resto 
da vida. 

Sem as vitaminas, o paciente pode ter queda de 
cabelo, diminuição da imunidade, descamação da pele, 
fraqueza e outros sintomas. 

A recomendação da Associação Americana de Cirurgia 
Bariátrica e Metabólica é a de que o polivitamínico 
deve possuir: Zinco, Ácido fólico, Biotina, Vitamina K, 
Selênio, Ferro e Cobre. 

Além disso, é recomendado o consumo das vitaminas 
do complexo B, como B12, B9, ácido fólico, vitamina D,  
Cálcio e Ferro. 

11- É necessário tomar vitamina após a 
cirurgia?



12- Por quanto tempo o paciente 
emagrece após a cirurgia?

Normalmente, o paciente perde 10% do seu peso 
no primeiro mês, mais 6% no segundo e no terceiro 
totaliza 20% de redução de peso. A perda dos outros 
20% acontece até o final do segundo ano. 

Lembrando que esses dados são apenas estimativas. 
Cada organismo poderá se comportar de uma forma 
diferente, sendo que alguns podem perder mais ou 
menos de 40%. 

Existe também a possibilidade de ocorrer a fase 
platô, que são momentos em que não irá ocorrer o 
emagrecimento. Mas isso é normal. Mantendo a dieta, 
exercícios e ouvindo as orientações médicas o paciente 
voltará a emagrecer. 

É bom lembrar que a cirurgia bariátrica ajuda no 
controle do emagrecimento. Uma alimentação saudável 
e bons hábitos de vida são essenciais para o 
contínuo emagrecimento. 

13- Qual o reganho de peso considerado 
normal?

É normal que o paciente recupere de 5% a 10% do 
excesso de peso perdido após 24 meses após a cirurgia. 

Esse reganho é considerado normal quando ocorre de 
forma lenta e gradual e não necessita de tratamento. 

14- O estômago pode voltar ao tamanho 
anterior depois da cirurgia?

Nos dois principais tipos de cirurgia, Sleeve e Bypass 
gástrico, é impossível o órgão voltar ao seu estado 
original. 



15- Como evitar o excesso de peso após 
a cirurgia?

Para não voltar ao peso original após a cirurgia é 
necessário que o paciente mude os seus hábitos 
alimentares e mantenha uma prática de exercícios 
contínuos. 

Com a ajuda do nutricionista é necessário criar uma 
dieta balanceada. É importante reduzir alimentos com 
muita gordura, açúcar e sal e adicionar também fibras 
na alimentação, como aveia, linhaça, chia, gergelim e 
amaranto. 

É importante também seguir uma rotina e evitar ficar 
muito tempo sem comer. Recomenda-se fazer pequenas 
refeições de três em três horas. 

As atividades físicas devem começar com exercícios 
físicos leves, como caminhadas diárias de 30 minutos, 
que irão crescendo de acordo com a evolução do 
paciente. 

É importante também manter o acompanhamento 
pós operatório e, a qualquer dificuldade, entrar em 
contato para esclarecer dúvidas. 

16- É normal sentir fome após a cirurgia 
bariátrica?

Após a cirurgia bariátrica 
é normal sentir fome. 
Mas o paciente deve 
observar se ele está com 
fome ou com vontade de 
comer. 

O ideal é procurar 
o nutricionista, 
que poderá criar uma 
dieta saudável e que sacie o paciente. 

17- É normal ocorrer barulhos 
estomacais após a cirurgia?

A cirurgia bariátrica diminui a mobilidade dos gases 
e fluidos. Assim, o intestino aumenta os movimentos 
peristálticos e isso pode causar ruído. 



18- Quanto tempo após a cirurgia 
bariátrica posso engravidar?

Após a cirurgia bariátrica o ideal é que a mulher espere 
de 18 a 24 meses para engravidar.

Isso acontece pois o corpo tem que se adaptar a perda 
de peso e estabilizar os nutrientes e eletrólitos no 
corpo. 

É importante acompanhamento ginecológico para 
utilizar o melhor método contraceptivo após a cirurgia. 

19- Quanto tempo após a cirurgia 
bariátrica posso ter relações sexuais?

Após 15 de cirurgia o paciente já pode ter relação 
sexual de forma tranquila, sem grandes esforços. 

De acordo com o andamento do tratamento o paciente 
poderá ter relações normalmente. 

20- Quanto tempo depois da bariátrica 
o paciente pode fazer a cirurgia 
reparadora?

O paciente pode fazer a cirurgia reparadora 18 a 24 
meses depois da cirurgia, seguindo certos requisitos. 

A cirurgia reparadora é uma cirurgia plástica, indicada 
para aqueles que perderam grande parte de peso e 
está com excesso de pele em alguns locais do corpo, 
principalmente braços, pernas, abdômen, seios e 
nádegas. 

O corpo fica com aparência flácida e pouco definido, 
podendo incomodar o paciente e causar prejuízos 
psicológicos. 

Além disso, o paciente pode ter dificuldades de 
locomoção e acumular suor nas dobras, ocasionando 
assaduras. 

Para realizar a cirurgia reparadora o paciente deve 
estar com o peso estabilizado!



Tirou todas as suas dúvidas? 

Se ainda tiver alguma questão você pode entrar em contato conosco!



Av. Presidente Itamar Franco, 4001 – Sala 516 - 
Torre Leste – Cascatinha - 36033-318 – Juiz de Fora - MG

(32) 3218-6639 
(32) 3025-7200
(32) 3025-7170

atendimento@clinicaivanresende.com.br 
www.clinicaivanresende.com.br

Acompanhe nossas novidades!

https://www.instagram.com/ivanresendecirurgia/
https://www.instagram.com/ivanresendecirurgia/
http://clinicaivanresende.com.br/
http://clinicaivanresende.com.br/
https://www.facebook.com/ClinicaCirurgiaIvanResende/

