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São candidatos à cirurgia bariátrica pessoas com Índice 
de Massa Corpórea (IMC) igual ou superior a 40 kg/m². 
Aqueles com IMC entre 35 e 40 kg/m² que tenham pelo 
menos uma doença associada à obesidade (exemplo: 
diabetes, pressão alta, colesterol alto, gordura no fígado, 
artrose, doenças dos vasos das pernas) também são can-
didatos à cirurgia.

PARA QUEM É INDICADA A CIRURGIA 
BARIÁTRICA?
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Pacientes com doenças graves e avançadas não são liberados para realização des-
ta cirurgia, pois apresentam risco cirúrgico muito alto e podem descompensar suas 
doenças após a cirurgia, com elevado risco de morte. Pacientes com doenças psi-
quiátricas graves ou não tratadas também não são liberados para a cirurgia, pois 
existe risco de piora do distúrbio psiquiátrico após a cirurgia. Por este motivo, a 
avaliação psicológica (ou psiquiátrica em alguns casos) é fundamental. Vícios como 
cigarro, bebidas alcoólicas ou drogas ilícitas também impedem a cirurgia. É impor-
tante que o paciente pare de fumar por pelo menos 6 meses antes da cirurgia!

QUAIS SÃO AS PRINCIPAIS CONTRA-INDICAÇÕES PARA A 
REALIZAÇÃO DA CIRURGIA BARIÁTRICA?

Sim! Na verdade, essas doenças costumam melhorar consideravelmente após a ci-
rurgia e na maioria das vezes até curam. Por este motivo, a presença delas reforça 

PACIENTES COM DIABETES, PRESSÃO ALTA E COLESTEROL ALTO 
PODEM OPERAR?

O seu médico vai calcular o seu IMC durante a  
consulta, mas você pode calcular em casa pela 
seguinte fórmula: 

COMO DESCUBRO QUAL É O MEU IMC?

     IMC CONDIÇÃO

      ABAIXO DE 18,5 VOCÊ ESTÁ ABAIXO DO PESO IDEAL

      ENTRE 18,5 E 24,9 VOCÊ ESTÁ NO PESO IDEAL

      ENTRE 25 E 29,9 VOCÊ ESTÁ UM POUCO ACIMA DO PESO

      ENTRE 30 E 34,9 VOCÊ ESTÁ COM OBESIDADE GRAU I

      ENTRE 35 E 39,9 VOCÊ ESTÁ COM OBESIDADE GRAU II

      40 OU ACIMA VOCÊ ESTÁ COM OBESIDADE GRAU III

IMC = Peso (em Kg) / altura x altura (em metros)
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O risco de morte é o mesmo de qualquer outra cirurgia de grande porte (menor 
que 0,5%), mas este risco existe e deve ser considerado. Em poucos casos, pode 
ocorrer a abertura dos grampos ou das costuras, podendo exigir uma segunda ope-
ração. Trombose (sangue coagulado) nas pernas e nos pulmões é também uma 
complicação preocupante, que às vezes leva à morte. 

QUAIS SÃO OS RISCOS DA CIRURGIA BARIÁTRICA?

A perda de peso antes da cirurgia, mesmo que pequena, consegue reduzir os riscos 
de complicações e de mortalidade. Além disso, o uso da meia elástica nas pernas, a 
aplicação da medicação anticoagulante (heparina) pela equipe hospitalar durante a 
internação e a caminhada precoce (ainda no primeiro dia após a cirurgia) também 
ajudam a reduzir os riscos, mas eles continuam existindo, apesar de baixos.

O QUE SE PODE FAZER PARA DIMINUIR OS RISCOS DA CIRURGIA?

Você deverá passar em consultas com os profissionais da equipe (endocrinologista, 
nutricionista, psicólogo e cirurgião bariátrico). Realizará uma série de exames pré-
-operatórios (sangue, fezes, urina simples e/ou urina de 24 horas, exames do co-
ração, do pulmão, do estômago e do abdome, além de  outros que o seu médico
ache necessário). Essas consultas servem para que os profissionais da equipe ava-
liem sua saúde e para que você seja preparado para a cirurgia. Este período exige
seu esforço e sua participação para que você já comece a se adaptar às mudanças
que ocorrerão no pós-operatório. Após concluir o acompanhamento inicial e reali-
zar a avaliação pré-anestésica, se tudo correr bem, sua cirurgia já será agendada.

COMO SERÁ O MEU ACOMPANHAMENTO PRÉ-OPERATÓRIO?

Você deverá iniciar o jejum a partir da meia noite do dia anterior, inclusive de água.

HÁ ALGUM PREPARO NA VÉSPERA DA CIRURGIA?

a indicação para a cirurgia bariátrica. Mas é importante que essas doenças estejam 
controladas pelo seu médico para que possa ser feita a cirurgia.
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COMO SERÁ MINHA ALIMENTAÇÃO NO PÓS-OPERATÓRIO?

Nos primeiros 15 dias após a cirurgia você po-
derá ingerir apenas líquidos pouco calóricos 
e sempre em pequena quantidade. A cada 30 
minutos você deverá tomar 20 ml de líquido 
(meia xícara de café).  

OPÇÕES DE LÍQUIDOS:.
ÁGUA SEM GÁS; CHÁ; GELATINA DIETÉTICA; SUCO DE FRUTA 
COADO;  LEITE; IOGURTE NATURAL DESNATADO; CALDOS  
COADOS (DE CARNE MAGRA, PEIXE, FRANGO SEM PELE,  
LEGUMES) ; ÁGUA DE COCO.

A CADA 30 MINUTOS
VOCÊ DEVERÁ TOMAR  
20 ML DE LÍQUIDO  
(MEIA XÍCARA DE CAFÉ)

QUANDO PODEREI INGERIR ALIMENTOS SÓLIDOS?

Geralmente de 15 a 30 dias após a cirurgia, você poderá introduzir lentamente os 
alimentos pastosos. Após 30 dias da cirurgia os alimentos sólidos serão liberados. 
Entretanto, todo cuidado é pouco neste momento. Você deverá se servir em um pi-

O QUE ACONTECERÁ COMIGO LOGO APÓS A CIRURGIA?

Você continuará em jejum, recebendo soro pela veia. Só poderá se alimentar por 
boca no dia seguinte à cirurgia. É normal sentir um pouco de dor e náusea neste 
primeiro dia, mesmo recebendo medicações para reduzir esses sintomas. O ideal é 
que você já comece a andar neste mesmo dia, lentamente, sem fazer força. Cami-
nhar logo no primeiro dia após a cirurgia é bom para evitar trombose nas pernas.

Para adoçar os líquidos, apenas adoçantes 
dietéticos são permitidos. A ingestão de  
alimentos sólidos nesse período está  
proibida pelo risco de abertura dos pontos 
da cirurgia. Se houver alguma complicação, 
uma nova cirurgia poderá ser necessária. 
Líquidos calóricos como leite condensado,  
milk-shakes e achocolatados podem causar 
mal-estar (náuseas, vômitos, diarreia, palpita-
ção, hipotensão), além de prejudicar a perda 
de peso, portanto são proibidos nesta fase.
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POSSO COMER DOCES?

QUANDO EU POSSO VOLTAR AO TRABALHO?

POSSO FUMAR?

Não! O cigarro irrita o trato respiratório e provoca tosse, o que preju-
dica a cicatrização da cirurgia. Além disso, quem fuma tem mais ris-
co de adquirir infecções como gripe e pneumonia.

QUANDO PODEREI TER RELAÇÃO SEXUAL?

Apenas 3 a 4 semanas após a cirurgia!

Alimentos doces como pudins, flans, sundaes, milk-shakes, leite con-
densado, sorvetes e o próprio açúcar podem causar a “Síndrome de 
Dumping” (diarreia, cólica abdominal, tontura, fraqueza, sonolência, 
desmaio, suor frio, palpitação, taquicardia, rubor, queda de pressão, 
náuseas e vômitos), além de prejudicar a perda de peso. Por esses 
motivos, os doces devem ser evitados, mas se você decidir consu-
mi-los, faça-o em pequena quantidade e sempre depois do almoço 
ou depois do jantar, nunca com o estômago vazio! As bebidas alco-
ólicas e os refrigerantes devem ser evitados nos primeiros 6 meses 
após a cirurgia pois podem causar mal-estar, estufamento, náuse-
as e vômitos. As bebidas alcoólicas são absorvidas mais facilmente 
após a cirurgia e, além de embebedá-lo mais rapidamente, prejudi-
cam o fígado.

Se o seu trabalho é leve e não exige esforço físico, você poderá voltar a trabalhar 
em torno de 3 semanas. Se o seu trabalho é mais pesado, deverá voltar apenas 

res e deverá colocar no total 5 colheres de sopa da comida. Deverá utilizar uma 
colher de chá para comer. Mastigue muito bem os alimentos. Você deverá  
demorar em torno de 1 minuto entre uma colherada e outra para evitar  
que o estômago fique estufado. Invista nas proteínas: carne vermelha,  
frango, peixe, queijo, leite, iogurte, ovos.
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MEUS CABELOS ESTÃO CAINDO!

Queda de cabelos acontece com certa frequência, principalmente na fase de perda 
de peso mais intensa, o que geralmente ocorre entre o 3° e o 6° mês após a cirurgia. 
Mas esta queda não é permanente, e os cabelos voltam a crescer. Também é co-
mum que as unhas tornem-se fracas e a pele fique ressecada por algum tempo. Os 
profissionais da equipe devem acompanhar de perto este processo para detectar e 
tratar precocemente deficiências de vitaminas e proteínas, objetivando diminuição 
destes sintomas desagradáveis!

POSSO ENGRAVIDAR APÓS A CIRURGIA?

Pode sim. Entretanto, recomendamos que você espere pelo menos um ano após a 
realização da cirurgia da obesidade para planejar sua gestação. É importante evitar 
a gravidez nos 12 primeiros meses da operação para não comprometer o seu resul-
tado cirúrgico. Sugerimos também que, antes da gestação, você faça uma avaliação 
com um dos clínicos da nossa equipe, assim como o acompanhamento paralelo 
durante todo o pré-natal. 

após 6 a 8 semanas. De qualquer forma, em todos os casos, 
o cirurgião deverá sempre avaliar o paciente para liberá-lo a vol-

tar ao trabalho.

QUANDO PODEREI COMEÇAR A FAZER EXERCÍCIOS 
FÍSICOS?

Pode começar exercício aeróbico e hidroginástica 
com 30 dias de cirurgia.

E AS VITAMINAS?

O uso de polivitamínicos será orientado após a cirurgia. Pode ser necessária a su-
plementação de ferro e cálcio, além do uso rotineiro do polivitamínico. Se houver 
necessidade, você também será orientado a realizar a reposição intramuscular de 
injeções de vitamina B12.
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PRECISO FAZER ACOMPANHAMENTO PARA O RESTO DA VIDA?

Precisa! O acompanhamento inicial, em especial no primeiro ano pós- operatório, 
deve ser mais rigoroso, com consultas frequentes com todos os profissionais da 
equipe. À medida que o organismo vai se adaptando com as mudanças sofridas 
após a cirurgia, este acompanhamento vai sendo mais espaçado. No entanto, re-
comendamos que, após 2 anos da cirurgia, você visite os profissionais pelo menos 
uma vez por ano para avaliação rotineira. Caso haja alguma alteração que precise 
ser acompanhada com maior frequência, o seu médico vai orientá-lo!

POSSO VOLTAR A GANHAR PESO?

Sim! Se você se descuidar e abusar na alimentação, acabará recuperando parte do 
seu peso antigo. Estudos comprovaram que metade dos pacientes operados volta 
a ganhar em torno de 8% do último peso atingido.

EXISTEM PACIENTES INSATISFEITOS COM A CIRURGIA DA 
OBESIDADE?

Existem, mas são poucos. A insatisfação geralmente ocorre em pacientes que não 
estavam devidamente preparados para a cirurgia, ou seja, casos em que uma ava-
liação pré-operatória completa do paciente não foi realizada. Isto mostra a impor-
tância de uma equipe preparada para saber indicar bem uma cirurgia bariátrica e 
saber preparar o paciente para este procedimento. 

Esta cartilha tem como objetivo facilitar o entendimento dos nossos pacientes 
sobre o processo de cirurgia bariátrica. Em todo o caso, nossa equipe estará 

à disposição de nossos pacientes para esclarecimentos de dúvidas que even-
tualmente não tenham sido abordadas neste documento. Entendemos que 

o processo de cirurgia bariátrica começa a partir do primeiro contato entre o
paciente obeso e a equipe profissional habilitada, e dura para o resto da vida

do paciente submetido à cirurgia bariátrica. 
Será uma satisfação para nós acompanhá-lo nesta jornada.
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