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Introdução: A obesidade é um grave problema de saúde pública atual, com prevalência 

crescente nas últimas décadas em diversas populações, estando  relacionado a uma alta taxa 

de morbimortalidade.  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 peso (%PP) em pacientes submetidos a cirurgia 

bariátrica por três diferentes técnicas cirúrgicas,  em diferentes períodos pós-operatório . 

Métodos: Coorte retrospectivo, utilizando dados do prontuário eletrônico 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). Os períodos pós-operatório avaliados foram 6, 12 e 24 meses. Foram analisadas as 

seguintes variáveis: idade, estado civil, escolaridade, IMC pré cirúrgico, técnica cirúrgica e 

período pós operatório. Segundo a literatura, é considerado sucesso cirúrgico o %PP >35% 

(Excelente) , 25%-35% (Bom) , 15%-24% (Regular) e >15% como falha cirúrgica (SBCBM, 

2019).  O estudo foi aprovado pelo CEP/HSJ sob no 328-13. 

Resultados: Foram avaliados 286 pacientes com  IMC pré-cirurgico 44,91±5 (19-66) anos.  A 

maioria dos pacientes ( 65,06 %) foram submetidos a técnica de Banda Gástrica. A técnica  

que apresentou maior %PP foi a By-Pass Gástrico 34,30±8,7%, seguido de Sleeve 
26,80±4,95% e da Banda Gástrica 19,56±10,82% aos 24 meses. As técnicas de By-Pass, 

Sleeve e Banda Gástrica apresentaram respectivamente os seguintes %PP:aos 6 meses 

25,84±7,24%; 23,45±6,48%;18,11±8,74%; aos 12 meses 32,78±8,76%; 26,41±6,20% e 

20,54±13,54%. A Banda Gástrica apresentou o menor %PP e o By-Pass o maior %PP em 

todos os períodos . O sucesso cirúrgico não foi de bom resultado uma vez que só  foi 

alcançado pelo Sleeve e By-Pass aos 12 meses de cirurgia. 

Conclusão:  Embora a técnica de Banda Gástrica tenha sido  a mais  realizada pelos  

pacientes   desse estudo , o tipo de cirurgia que  apresentou maior percentual de perda de 
peso aos 24 meses foi a de By-pass gástrico, em mulheres  no período pós cirúrgico de 24 

meses. 

 


