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Introdução: a cirurgia bariátrica é atualmente considerada o mais efetivo tratamento para a 

redução do peso e manutenção dessa perda em pacientes com obesidade grave, porém pode 

acarretar risco de deficiências nutricionais específicas que devem ser identificadas e tratadas.  

Objetivo: O objetivo deste estudo foi avaliar o consumo alimentar e o estado nutricional em 
períodos pré e pós-operatório de obesos mórbidos submetidos à cirurgia bariátrica por técnica 

de Fobi-Capella no HC/UFPE. 
Métodos: Foram utilizados o recordatório alimentar de 24 horas e a freqüência de consumo de 

alimentos, referentes a fase pré-operatória e períodos distintos do pós-operatório. A amostra foi 

constituída de 48 pacientes, sendo 36 do sexo feminino, com 29 na faixa etária entre 20 a 44 

anos e IMC pré-operatório de 50,4 ± 7,9kg/m2. Com relação ao grau de instrução, 27 referiram 

ter completado o ensino médio, com renda familiar mensal mais prevalente entre 1 a 3 salários 
mínimos.  

Resultado: O perfil bioquímico pré-operatório revelou glicemia elevada, sendo os demais 

parâmetros dentro da normalidade. A análise da dieta dessa fase apresentou-se hipercalórica, 

hiperprotéica e hiperlipídica, quando comparados com a National Research Concil (1989), além 

de insuficiente aporte de micronutrientes como magnésio, zinco, vitaminas B1, B6 e ácido 

fólico; a freqüência de consumo alimentar nessa fase revelou um alto consumo de doces e 

petiscos salgados. Por outro lado, no período pós-operatório observou-se uma acentuada 

redução no consumo desses alimentos e aumento na ingestão de leite desnatado, frutas e 
verduras, além disso, observou-se uma redução drástica no consumo calórico e de 

macronutrientes, principalmente no período < 6 meses, com aumento progressivo ao longo dos 

períodos, embora o consumo de ferro, cálcio, magnésio, zinco, vitaminas B1, B6 e ácido fólico 

tenha permanecido abaixo das recomendações em todas as fases pós-operatórias. A evolução 

antropométrica desse período demonstra perda progressiva de peso, levando a uma perda 

ponderal total de 33,93 ± 2,91% no período entre 12 e 24 meses.  

Conclusão: A modificação na freqüência de consumo de alimentos específicos pode ter 

contribuído para a perda ponderal adequada e o conhecimento dos hábitos alimentares 
demonstrou-se de suma importância na detecção de erros alimentares, que poderiam levar a 

potenciais riscos nutricionais. 

 


