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Introdução: A cirurgia bariátrica é utilizada para redução ponderal na obesidade severa e 

obesidade associada a patologias crônicas não controladas ,possibilitando ,assim,  diminuição 

da morbimortalidade e consequentemente melhora na qualidade de vida.  Pelo fato dos 

tratamentos convencionais apresentarem baixo índice de sucesso, a cirurgia bariátrica surgiu 

como o tratamento mais eficiente para a perda e manutenção do peso a longo prazo. 

Objetivo: Determinar o percentual de perda do excesso de peso (%PEP) em pacientes 

submetidos a cirurgia bariátrica por três diferentes técnicas cirúrgicas em diferentes períodos 

pós-operatório . 

Métodos: Coorte retrospectivo, utilizando dados do prontuário de pacientes submetidos à 

cirurgia de Banda Gástrica, By-Pass Gástrico e Sleeve Gástrico, operados  na cidade do Porto, 

Portugal. Os pacientes foram operados e monitorizados no pré e pós cirúrgico pela mesma 

equipe multidisciplinar (nutricionista, cirurgião, endocrinologista, psiquiatra e psicólogo). Foram 
excluídos os pacientes que faltaram a avaliação em algum período e aqueles portadores  de 

transtornos alimentares .Os períodos pós-operatório avaliados foram 6, 12 e 24 meses. O 

estudo foi aprovado pelo CEP/HSJ sob no 328-13. 

Resultados: Foram avaliados 286 pacientes com  IMC pré-cirurgico 44,91±5,29 kg/m2, sendo 

257 do sexo feminino (89,09%) , com idade média de 42,35±10,51 (19-66 anos). A maioria dos 

pacientes (65,06%) foram submetidos a cirurgia de Banda Gástrica. Evidenciou-se o maior 

%PEP no a By-Pass Gástrico (61,02±18,84%).  Mulheres ativas no mercado de trabalho com 

menos que 10 anos de estudo foram os pacientes prevalentes. O período pós cirúrgico onde 

houve maior %PEP foi aos  12 meses, com o By-Pass (74,30±21,74%), Sleeve 

(66,77±16,73%), Banda gástrica  (46,07±25,16%). Aos 24 meses  %PEP para a técnica de By-
pass Gástrico foi de 50,71 ±16,78%, Sleeve 30,60±8,40%, Banda Gástrica  25,57±16,93%.  

 

Conclusão:  A evolução ponderal ocorreu de modo diferente nas 3 técnicas, com >%PEP no 

By-Pass (p<0,005) e  a menor na Banda Gástrica. O maior %PEP ocorreu aos 12 meses, com 

reganho ponderal já aos 24 meses em todas as técnicas. 

 


