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ARTIGO ORIGINAL

Reganho de peso após o segundo ano do Bypass 
gástrico em Y de Roux 
Regained weight after the second year of the gastric Bypass and Y of 
Roux

RESUMO

Introdução: a obesidade é uma doença grave e inúmeros são os tra-
tamentos realizados para a perda e manutenção de peso. Tendo em 
vista a magnitude dessa doença, a cirurgia bariátrica é considerada 
a ferramen ta mais eficaz no controle e no tratamento da obesida-
de se vera. Estudos mostram que a cura da obesidade não se resume 
apenas ao ato cirúrgico, pelo contrário, é o início de um período de 
um a dois anos de mudanças que devem estar associadas às terapias 
auxiliares como a reeducação alimentar, atividade física programa-
da e mudança nos hábitos de vida.

Objetivo: analisar na literatura os fatores interferentes no reganho 
de peso dos pacientes que se submeteram ao Bypass gástrico em Y 
de Roux após dois anos de cirurgia.

Metodologia: trata-se de uma revisão da literatura de artigos cien-
tíficos originais e de revisão, publicados em revistas indexadas nas 
bases de dados Lilacs, Medline (National Library of Medicine), Scie-
lo e Pubmed, nos idiomas inglês e português, com ênfase nos últi-
mos dez anos.

Resultados: o bypass gástrico em Y de Roux é considerado uma ci-
rurgia metabólica, pois além do efeito restritivo e disabsortivo ocor-
rem também alterações neurais e hormonais, como a diminuição 
da grelina e aumento do peptídeo-YY (PYY) e peptídeo glucagon-
-símile 1 (GLP-1) que contribuem para a diminuição do apetite con-
ferindo maior eficiência a esse tipo de procedimento. A recuperação 
do peso pode ocorrer devido a processos de adaptações fisiológicas 
no trato gastrointestinal. Os possíveis mecanismos envolvidos no 
reganho de peso são: aumento do consumo energético, dilatação da 
bolsa gástrica e da anastomose gastrojejunal, distúrbios alimenta-
res, sedentarismo, diminuição da taxa de metabolismo basal, entre 
outros. Os estudos revelam que dentre os pacientes que se subme-
tem à cirurgia bariátrica, em média 15% podem recuperar o peso no 
pós-operatório tardio, principalmente após dois anos de cirurgia. 

Conclusão: a cirurgia bariátrica tem se mostrado uma técnica de 
grande auxílio na condução de alguns casos de obesidade severa. O 
Bypass gástrico em Y de Roux tem se mostrado uma técnica eficaz 
para perda e manutenção de peso em longo prazo, porém este proce-
dimento tem algumas limitações e o reganho de peso é uma das pos-
síveis complicações que pode ocorrer após o segundo ano de cirurgia.
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ABSTRACT 

Introduction: the obesity is a serious disease and there are many 
treatments that offer loss weight as well as its maintenance. Owing 
to magnitude of this disease, the bariatric surgery is considered the 
most appropriate and effective treatment in the control of severe 
obesity. However, research show that cure obesity is not only a sur-
gical procedure, but the beginning of a period between one and two 
years of changes, which must be associated with ancillary thera-
pies such as nutritional education; starting a physical activity pro-
gram and changes in daily habits.

Objective: bibliographic analysis about the factors interfering in 
the regain weight of patients that underwent to the gastric Bypass 
and Y of Roux, two years after surgery.

Methodology: this paper brings a bibliographic review from rea-
ding of original scientific papers published in magazines indexed 
in databases - Lilacs, Medline (National Library of Medicine), Scielo 
e Pubmed in English and Portuguese languages, with emphasis in 
the last ten years.

Results: the gastric bypass in Y of Roux is considered a metabo-
lic surgery because beyond the restrictive and disabsorptive effect, 
also occur hormonal and neural changes such as decreased ghre-
lin and increased peptide-YY (PYY) and peptide glucagon-símile 
1 (GLP-1) - that contribute to decreased appetite, and resulting in 
a more efficient process in this type of procedure. The weight re-
covery can occur due to physiological adaptation processes in the 
gastrointestinal tract. The possible mechanisms involved in the re-
gain weight are: the increased energy consumption, dilation of the 
gastric pouch, and of the gastrojejunal anastomosis, eating disor-
ders, sedentarism, decreased basal metabolic rate, and others fac-
tors. Research reveal that among the patients that undergo bariatric 
surgery, on average 15% can regain weight in the late postoperative 
period, especially after two years of surgery.

Conclusion: the bariatric surgery has shown to be a technique of 
great assistance in the conduction some cases of severe obesity. The 
Gastric Bypass in Y of Roux has shown to be an effective technique 
for loss and weight maintenance in the long term, however, this 
procedure has some limitations; and the regain weight is one of the 
possible complications that can occur after the second year of sur-
gery.

Keywords: Bariatric Surgery; Obesity; Weight gain.
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samente, podendo incluir o aumento do con-
sumo energético, mudanças adaptativas nos 
níveis de hormônios intestinais e dos adipóci-
tos, sedentarismo, diminuição da taxa de me-
tabolismo basal, além de outros fatores cujos 
mecanismos ainda não estão bem elucidados7.

A literatura mostra que 15% dos pacientes que 
se submeteram BGYR apresentaram reganho 
de peso, voltando à faixa de obesidade ou até 
mesmo obesidade grave entre cinco e dez anos 
após a cirurgia bariátrica, e em alguns casos foi 
observado o aumento do consumo de alimentos 
e líquidos calóricos8. 

O presente estudo tem como objetivo fazer um 
levantamento bibliográfico sobre as causas 
e consequências do reganho de peso no pós-
-operatório da cirurgia bariátrica, visto que é 
necessário à elaboração de novas pesquisas que 
descrevam detalhadamente quais os mecanis-
mos e a influência da alimentação na perda e 
manutenção de peso após o segundo ano de ci-
rurgia bariátrica.

METODOLOGIA

Esta pesquisa consiste de uma revisão de li-
teratura de artigos científicos publicados em 
revistas indexadas nas bases de dados Lilacs, 
Medline (National Library of Medicine), Scielo 
e Pubmed. Foram utilizados como descritores 
“cirurgia bariátrica”, “obesidade”, e “ganho de 
peso”. 

Foram selecionados 44 artigos publicados no 
período de 2000 a 2013, envolvendo artigos 
originais do tipo prospectivos e ensaios clínicos 
randomizados além de artigos de revisão nos 
idiomas português e inglês. 

REVISÃO DE LITERATURA

Cirurgia Bariátrica: mecanismo de perda de peso 

A obesidade é uma doença grave cujo excesso 
de adiposidade está relacionado aos fatores am-
bientais e à pré-disposição genética. Tendo em 
vista a magnitude dessa doença, o tratamento 
cirúrgico tem sido uma ferramenta muito uti-
lizada9.

INTRODUÇÃO

A obesidade é uma enfermidade metabólica de 
longa duração e de origem multifatorial, cujo 
tratamento envolve várias abordagens (acom-
panhamento nutricional, exercício físico regu-
lar e o uso de fármacos antiobesidade). Todavia, 
alguns pacientes não respondem a estes trata-
mentos convencionais, necessitando de uma 
intervenção mais eficaz. A cirurgia bariátrica 
tem se mostrado a técnica mais eficiente para 
pacientes obesos mórbidos, principalmente 
quando associada à educação nutricional e à 
atividade física. Nos últimos anos houve um 
aumento exponencial na indicação deste pro-
cedimento que se baseia numa análise prévia 
e rigorosa de múltiplos aspectos inerentes ao 
paciente1. 

Segundo o Consenso Bariátrico definido pela 
Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica e 
Metabólica no Brasil, entre 2003 e 2010, houve 
um aumento de 275%, no número de interven-
ções cirúrgicas. 

Existem várias técnicas cirúrgicas para o trata-
mento da obesidade, sendo que o bypass gástri-
co em Y de Roux (BGYR) é considerado o padrão 
ouro da cirurgia bariátrica, quando comparada 
aos procedimentos puramente restritivos2. É 
uma técnica cirúrgica mista (restritiva e disab-
sortiva). O elemento restritivo diminui a capa-
cidade gástrica e promove uma rápida sacieda-
de após as refeições, já o elemento disabsortivo 
reduz a absorção dos nutrientes, além de envol-
ver mecanismos neurais e hormonais que con-
tribuem para a diminuição do apetite e a maior 
eficiência a esse tipo de procedimento3,4. 

No entanto, um elemento importante para o 
sucesso em longo prazo da perda ponderal é o 
acompanhamento da equipe multidisciplinar 
com programas educativos, no qual são feitas 
orientações quanto à necessidade de adesão às 
recomendações dietéticas, o comparecimento 
às consultas e a prática de atividade física5. 

Apesar de ser eficaz na perda de peso, após o 
segundo ano de cirurgia, têm se percebido em 
alguns pacientes o início de um período crítico 
relacionado com o reganho de peso6. Alguns 
mecanismos possivelmente envolvidos no re-
ganho de peso precisam ser analisados criterio-
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As primeiras cirurgias realizadas para o trata-
mento da obesidade ocorreram em 1954 e con-
sistiam em reduzir a absorção de nutrientes 
através do desvio de grande parte do intestino 
delgado. Entretanto, foi observada nesses pa-
cientes uma grande variedade de anormalida-
des como distúrbios hidroeletrolíticos, desidra-
tação, acidose e falência hepática. Na década de 
1960, Mason & Ito, desenvolveram o bypass gás-
trico, uma técnica que foi aprimorada ao longo 
do tempo até chegar ao modelo atual10. 

Na prática clínica, a maioria dos estudos e de 
acordo com a classificação da Organização 
Mundial de Saúde (OMS) o IMC é um dos cri-
térios utilizados para indicação da cirurgia ba-
riátrica. São possíveis candidatos para o trata-
mento cirúrgico os pacientes com IMC acima 
de 40 kg/m2 ou com IMC acima de 35 kg/m2 as-
sociado à comorbidades (diabetes, hipertensão, 
dislipidemias, apneia do sono), independente 
da técnica cirúrgica. Não há indicação cirúrgica 

O bypass gástrico é uma técnica combinada, 
pois associa a restrição à ingestão de alimentos 
causada pela diminuição da capacidade gástri-
ca à disabsorção formada pela anastomose in-
testinal em Y de Roux12 (Figura 1). 

Nas técnicas combinadas, onde predomina a 

para os pacientes portadores de doenças crôni-
cas agravadas pela obesidade tais como insufi-
ciência renal, pneumopatias graves, cirrose he-
pática, entre outras2. 

As técnicas cirúrgicas são classificadas em res-
tritivas, disabsortivas e mistas. As restritivas 
são caracterizadas pela redução da capacidade 
gástrica, levando a menor ingestão energética. 
As disabsortivas são as que incluem a restrição 
gástrica em menor grau e maior desvio do trân-
sito intestinal e as técnicas mistas são obtidas 
pela associação do componente restritivo com 
o disabsortivo, adquirido pelo desvio de trânsi-
to intestinal. No Brasil, o procedimento cirúrgi-
co mais realizado é o bypass gástrico em Y de 
Roux11.

disabsorção dos nutrientes, a taxa de distúr-

bios nutricionais e eletrolíticos é de aproxima-

damente 17% e a mortalidade varia entre 0,3 

e 1,9%13. Uma das principais desvantagens do 

BGYR é o risco aumentado para desnutrição 

proteica.

Figura 1. 
Técnica cirúrgica do Bypass Gástrico em Y de Roux. Fonte: adaptado da SBCB11
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A perda de peso é um dos parâmetros funda-
mentais para definir o sucesso da cirurgia ba-
riátrica, visto que, após o emagrecimento, ocor-
re a melhora clínica das comorbidades, o que 
leva o procedimento a ser denominado como 
cirurgia metabólica14. É considerado um suces-
so no tratamento cirúrgico da obesidade quan-
do o paciente atinge pelo menos 50% de perda 
do excesso de peso após um ano de cirurgia15. 
No estudo de Faria et al., foi considerado como 
sucesso cirúrgico a perda de 20% do excesso de 
peso, no primeiro mês, no segundo mês 30%, no 
sexto mês 50% e ao final do primeiro ano uma 
perda ponderal de 70% do excesso de peso14. 

Christou e Gumbs16, 17 classificam o pós-opera-
tório de acordo com os resultados sobre o índice 
de massa corporal (IMC), sendo o IMC < 30 kg/
m2 considerado excelente resultado, entre 30 e 
35 kg/m2, bom resultado e > 35 kg/m2, falha na 
técnica ou insucesso.

Os possíveis mecanismos envolvidos no rega-
nho de peso são: aumento do consumo energéti-
co, dilatação da bolsa gástrica e da anastomose 
gastrojejunal, distúrbios alimentares, sedenta-
rismo, diminuição da taxa de metabolismo ba-
sal, alteração dos níveis de alguns hormônios, 
entre outros18. 

A restrição da ingestão de alimentos ocorre por 
mecanismos que levam à saciedade. Os princi-
pais são: restrição mecânica, dificuldade de es-
vaziamento gástrico e as alterações hormonais. 
No hipotálamo há dois grupos de neuropeptí-
deos, os orexígenos e os anorexígenos que tem 
como função controlar as sensações de fome e 
saciedade nos procedimentos restritivos. Estes 
procedimentos apresentam como complica-
ções a diminuição do fator intrínseco, da pepsi-
na, da lípase gástrica. Os hormônios produzidos 
no trato gastrintestinal e no tecido adiposo, em 
conjunto com estímulos provenientes do siste-
ma nervoso simpático e parassimpático, atuam 
no hipotálamo19.

O hipotálamo regula a secreção de neuropep-
tídeo Y (orexígeno) e de serotonina (anorexí-
geno). O balanço entre eles determina as sen-
sações de fome ou saciedade. A sensação de 
saciedade é regulada pelo estômago, por meio 
da distensão da sua parede. O estômago tam-
bém regula a saciedade por meio da secreção 

de grelina, que geralmente está aumentada no 
jejum. Esse hormônio, em nível hipotalâmico, 
promove a expressão do hormônio orexígeno 
neuropeptídeo Y, o que estimula o apetite e a 
ingestão alimentar21.

O estudo de Cummings et al21 demonstrou re-
dução dos níveis de grelina após a derivação 
gastrojejunal para valores 77% menores do que 
os de um grupo controle pareado de pessoas 
magras e 72% menores do que os de um grupo 
controle pareado de pessoas obesas. 

A reconstrução em “Y de Roux” utilizada na 
técnica de Bypass promove alterações em ou-
tros hormônios do trato gastrointestinal e ou-
tros tecidos com efeitos anorexígenos no hipo-
tálamo22.

Entre os hormônios produzidos no TGI, são 
descritos o GLP 1 (peptídeo similiar ao gluca-
gon 1) – oxintomodulina e enteroglucagon – e 
os secretados por meio de estímulos nervosos – 
peptídeo YY e neurotensina. É função do GLP 
1 estimular a secreção de insulina pós-prandial 
e em jejum, aumentar a sensibilidade da célula 
β à glicose através do aumento da expressão de 
transportadores da glicose e inibir a secreção do 
glucagon pós-prandial e, sendo glicose-depen-
dente, reduz o potencial desenvolvimento de 
hipoglicemias. A ação desse hormônio partici-
pa na remissão ou melhora do diabetes do tipo 
II após a cirurgia20,23.

O peptídeo YY é produzido por células neu-
roendócrinas do íleo e do cólon. O PYY pro-
move redução do esvaziamento gástrico, retar-
damento do trânsito intestinal e diminuição 
do apetite por meio da inibição da secreção de 
neuropeptídeo Y no hipotálamo. Outros peptí-
deos, como a neurotensina e a oxintomodulina, 
reduzem a produção de grelina. A neurotensi-
na é produzida no jejuno e íleo após a ingestão 
de gordura. Esse hormônio estimula a secreção 
pancreática e a motilidade do cólon e reduz a 
secreção gástrica. A oxintomodulina é produzi-
da por células oxínticas no íleo e no cólon, e seu 
mecanismo de ação é pouco compreendido24. 

O tecido adiposo também produz hormônios 
que promovem a saciedade, como a leptina e as 



346 Com. Ciências Saúde. 2013; 24(4): 341-350

Barreto ABR et al.

adipocinas. As adipocinas incluem a adiponec-
tina, o fator de necrose tumoral alfa (TNF-alfa), 
a interleucina 6 (IL-6) e a resistina. Já a leptina, 
afeta diretamente o metabolismo da glicose e 
dos lipídios25. Após a deposição de tecido adi-
poso, seu nível sérico se eleva e exerce ação no 
nível do hipotálamo, o que reduz a expressão 
do orexígeno neuropeptídeo Y e eleva a expres-
são do anorexígeno alfamelanocítico. A adipo-
nectina apresenta níveis séricos reduzidos em 
situações de resistência periférica à insulina, 
como na obesidade, além de apresentar relação 
inversamente proporcional com a insulina sé-
rica26.

No pós-operatório imediato a dieta tem como 
principal objetivo melhorar o processo de cica-
trização tecidual e evitar ao máximo as compli-
cações nutricionais, por este motivo segue uma 
sequencia de várias fases que variam de oito a 
dez semanas: dieta líquida clara, líquida com-
pleta, pastosa, branda e normal. Na primeira se-
mana a dieta padronizada é a líquida de prova 
que tem como objetivo a readaptação do estô-
mago, o repouso gástrico, hidratação e impedir 
que resíduos possam aderir à região grampea-
da27.

A intervenção nutricional sugere plano ali-
mentar hipocalórico com modificações dos há-
bitos alimentares, e deve contemplar a reintro-
dução gradual de alimentos. Deve ser iniciada 
com líquidos claros e evoluir gradativamente 
para dieta sólida, introduzida após 30 dias de 
pós-operatório. O consumo calórico inicial é de 
300 a 350 kcal/dia, podendo chegar a 800 kcal/
dia nos três primeiros meses e de aproximada-
mente 1.100 kcal/dia nos meses subsequentes, 
recomendação mantida ao longo da vida28. Em 
relação ao consumo de proteínas de acordo com 
as recomendações e diretrizes da Sociedade 
Americana de Cirurgia Metabólica e Bariátri-
ca (AACE/TOS/ASMBS)29 é recomendada um 
consumo mínimo de 60g de proteína/dia ou 
1.5g/kg de peso ideal.

O consumo alimentar após a cirurgia é inferior 
a 50% das necessidades nutricionais, isso ocorre 
devido à restrição da capacidade gástrica, por 
este motivo faz-se necessária à suplementação 
de vitaminas e minerais o mais breve possí-
vel. Em um estudo conduzido por O’Donnell, o 
consumo alimentar estimado foi de 900 a 1000 

kcal, durante os primeiros 6 meses, com evolu-
ção progressiva ao longo do tempo, o que con-
tribui para a perda ponderal30.

Reganho de Peso: prevalência e fatores 
interferentes

Não há um consenso sobre a definição do rega-
nho de peso, mas as diretrizes da AACE/TOS/
ASMBS29 descrevem como aceitável um au-
mento de 10% do peso após 10 anos de cirurgia. 
Considerando os mecanismos de adaptação fi-
siológica à cirurgia e ao ganho de peso comum 
com o aumento da idade, pode ocorrer um rega-
nho de 1 a 2 kg no pós-operatório18.

Na técnica do BGYR ocorre uma associação en-
tre o componente restritivo e disabsortivo que 
modificam a anatomia e a fisiologia do estô-
mago, causando uma importante diminuição 
da área de absorção intestinal (mais de 60%), 
levando a uma perda de peso intensa. Entre as 
complicações metabólicas mais comuns estão 
a desnutrição proteico-energética, desequilí-
brio eletrolítico, hipocalcemia, deficiências de 
vitaminas além de alterar os hormônios envol-
vidos na função de digestão e absorção, princi-
palmente os produzidos diretamente no trato 
gastrintestinal (TGI)31.

Apesar da eficácia da cirurgia bariátrica a re-
cuperação do peso pode ocorrer com o passar 
do tempo. Entretanto, a manutenção do peso 
em longo prazo é um grande desafio, visto que 
os estudos evidenciam que aproximadamente 
15% dos pacientes submetidos à cirurgia vol-
tam a ganhar peso8.

Nas técnicas mistas alguns fatores de adapta-
ção podem ocorrer após dois anos de cirurgia, 
por exemplo, o alargamento da bolsa gástrica 
por consumo de líquidos calóricos, modifica-
ção do gasto energético, alterações hormonais 
da grelina e da leptina, além da inatividade fí-
sica32. 

Nos estudos onde foi avaliado o padrão alimen-
tar de pacientes em fase de pós-operatório, seus 
resultados revelaram que os pacientes que tive-
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ram melhor perda ponderal em longo prazo, ti-
nham um baixo consumo de líquidos calóricos 
e doces. Mais de 50% dos pacientes submetidos 
à cirurgia que não tiveram perda de peso sufi-
ciente faziam uso abusivo de líquidos açuca-
rados e hipercalóricos, o que mostra que existe 
uma relação direta entre o hábito alimentar e 
a perda ponderal. Os líquidos não promovem 
saciedade precoce nestes pacientes, passando 
mais rapidamente pelo trânsito digestivo pela 
ausência do controle da válvula pilórica33. 

A grelina e a gastrina são produzidas pela mu-
cosa do antro e do fundo gástricos, e podem ter 
suas secreções alteradas nas técnicas cirúrgicas 
que induzem a restrição da capacidade gástri-
ca18.

Os níveis de grelina parecem diminuir após o 
BGYR, contribuindo para uma maior eficácia à 
técnica em relação à perda de peso, e o aumento 
desse hormônio após a cirurgia pode estar rela-
cionado ao reganho de peso5.

Em um estudo de coorte realizado com mulhe-
res revelou um consumo médio de proteínas 

inferior a 0,8g/kg , após oito anos de cirurgia. 
A baixa ingestão de proteínas, principalmente 
durante a perda de peso pode contribuir para 
uma perda excessiva de massa muscular e, pro-
vavelmente atuar como um fator predisponen-
te para o reganho de peso34.

No pós-operatório do BGYR podem ocorrer 
diversas complicações, como em qualquer 
procedimento cirúrgico, porém em longo pra-
zo, o reganho de peso é uma delas. A ingestão 
calórica é apontada como uma das principais 
causas desse reganho35. Outros fatores também 
influenciam esse ganho ponderal, como o IMC 
pré-operatório, o tipo de cirurgia realizada e o 
consumo de líquidos e bebidas alcoólicas36.

Em longo prazo, a recuperação do peso acon-
tece possivelmente devido aos processos de 
adaptações fisiológicas no trato gastrointesti-
nal. Nessa fase, é de suma importância o acom-
panhamento da equipe multidisciplinar a fim 
de promover a adoção e a promoção de estilo 
de vida saudável e principalmente, favorecer a 
manutenção do peso37.

Tabela 1.

Resumo dos estudos que relacionam o BGYR ao reganho de peso

Referencia Amostra Tempo de pós-operatório Resultados

Freire et al., 201238

100 pacientes 
84% (feminino)

 16% (masculino)
24 a 60 Meses Prevalência de reganho de 56% 

dos pacientes

Silva, 201139
316 pacientes 16,8% 
(masculino) 83,2% 

(feminino)
24 a 96 Meses Incidência de reganho foi de 211 

pacientes (66,8%).

Odom et al., 200940 203 pacientes 12 a 24 Meses 160 pacientes 78,8% da amostra 
apresentaram reganho de 79%.

Prevedello et al., 
200941

32 pacientes 75% 
(feminino) 25% 

(masculino)
6 a 30 Meses Após 18.º mês houve ganho de 

massa corpórea.

Novais et al., 200942 141 pacientes (femi-
nino) 24 a 72 Meses

Após 2 anos perda ponderal de 
74%

Após 3 anos perda ponderal de 
70,2%

Após 4 anos perda ponderal de 
67,5%

≥ 5 anos perda ponderal de 67,8%
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O reganho de peso é uma das possíveis compli-
cações e acontece após os primeiros dois anos 
do BGYR, visto que ocorre uma adaptação que 
envolve os mecanismos neuro-hormonais que 
são responsáveis pela regulação do apetite e 
do metabolismo. Outro fator de relevância é o 
não comparecimento às consultas no pós-ope-
ratório por acreditarem que não é necessário 
o acompanhamento em longo prazo. Estudos 
mostram que após 24 meses a produção de hor-
mônios orexígenos entra numa fase de readap-
tação ao organismo, diminuindo a perda pon-
deral e facilitando o ganho de peso43.

Segundo um estudo realizado por Magro et al.44, 
pelo menos 50% dos pacientes apresentaram re-
cuperação de peso após 2 anos de cirurgia, nes-
te mesmo estudo também foi descrito que 60% 
dos pacientes não compareceram às consultas 
com a equipe multidisciplinar, reforçando a 
importância do acompanhamento contínuo.

Em um estudo conduzido por Odom et al.40, foi 
observada uma prevalência de reganho de peso 
de 79% dos pacientes após dois anos de cirurgia. 
O reganho de peso só foi considerado significa-
tivo a partir de 15% quando comparado ao per-
centual de peso perdido. Apesar do reganho ser 
um fator de grande relevância para os pesquisa-
dores, poucos estudos foram feitos a fim de in-
vestigar os fatores interferentes neste processo.

A atividade física regular também é um fator 
de fundamental importância na perda e ma-
nutenção de peso. De acordo com um levanta-
mento feito com pacientes que se submeteram 
ao BGYR com um seguimento médio de 7 anos, 
74% dos pacientes que tiveram sucesso no tra-
tamento da obesidade faziam exercícios físicos 
regularmente5.

A cirurgia bariátrica não finaliza o tratamento 
da obesidade, é apenas uma ferramenta que só 
é eficaz quando associada às terapias auxiliares, 
por isso faz-se necessária a monitoração regular 
por uma equipe multidisciplinar1. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A cirurgia bariátrica é uma opção terapêutica 
com sua eficácia documentada em inúmeros 
estudos controlados nos pacientes com obesi-
dade grave, é um procedimento que tem limi-
tações e o reganho de peso é uma delas. Os me-
canismos envolvidos nesse reganho ainda não 
estão muito bem elucidados, mas os estudos 
apontam como possíveis causas a inatividade 
física, o não comparecimento às consultas, o 
consumo de líquidos calóricos e consequente 
aumento do consumo energético. Por isso, são 
necessários mais estudos que investiguem os 
fatores associados ao reganho de peso.
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