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Introdução
 A obesidade mórbida esta crescendo cada vez mais no Brasil e no mundo de forma preocupante, tendo em vista a mudança dos hábitos 

alimentares que vem com variedades de alimentos calóricos muito altos ¹. A grande prevalência da obesidade vem sendo um problema de 
saúde pública, mudando o foco de doenças que eram mais comuns como a desnutrição e doenças infecciosas. Essa doença causa ou piora 
vários problemas de saúde e pode até reduzir a longevidade. Com isso a obesidade tem vários fatores que colaboram com esse aumento desta 
patologia, incluindo a genética, fatores ambientais e psicológicos que é determinada junto com o peso corporal 2. Assim a alternativa mais 
eficaz encontrada para solucionar a obesidade mórbida é a cirurgia3.Após a cirurgia bariátrica existe grande melhora na qualidade de vida 
devido à grande perda de peso e a nutrição tem papel importante, pois a quantidade da alimentação e os alimentos ingeridos são mais 
restritos com o procedimento 4.

Objetivos
 Quantificar o consumo de macronutrientes e micronutrientes no pré e pós-cirúrgico;

 Comparar o valor calórico total no pré e pós-operatório;

 Analisar possível associação entre o tempo de cirurgia e as alterações observadas no consumo de macronutrientes e micronutrientes.

Material e Métodos
 Foi realizado um estudo transversal e retrospectivo a partir de dados secundários de pacientes submetidos à cirurgia bariátrica, em um 

ambulatório de um hospital público na cidade de Londrina/PR.A população de estudo foi composta por 25 pacientes, e para isso, foram 
estabelecidos critério de inclusão como idade, ter se submetido à cirurgia bariátrica e assinar o termo de Consentimento Livre e 
Esclarecido.Foram utilizados dados do recordatório de 24 horas5, feito na pré-consulta com o médico antes de se submeter à cirurgia 
bariátrica e após 4 meses da cirurgia. A partir do consumo alimentar foi determinada a ingestão de macronutrientes, micronutrientes e o valor 
calórico da dieta dos pacientes. Primeiramente com o Programa Avanutri online versão 3.1.46 foi utilizado para mensurar os dados da dieta, 
posteriormente foi utilizado programa o Biostat 5.0 para a análise estatística das variáveis, com teste qui-quadrado com p>0,05.

Resultados e Discussão
 Dos 25 pacientes avaliados, 88% eram do sexo masculino e 12% do sexo feminino. O tempo de cirurgia desses pacientes variou entre 4 

a 8 meses, prevalecendo 4 e 5 meses. Porém, não houve associação estatística entre o tempo de cirurgia e as variáveis do estudo pela 
correlação de Pearson, p>0,05. A partir da comparação dos recordatório 24 horas no pré e no pós-cirúrgico observou que a quantidade do 
valor calórico total consumido foi reduzido após a cirurgia.Após a cirurgia houve a redução do consumo de fibras, lipídeos, zinco, magnésio e 
vitamina B6, ao contrário da proteína, carboidrato, ferro, cálcio e vitamina B12 que aumentaram no pós-cirúrgico.



Conclusão
 Devido à grande restrição na quantidade de alimentos que o indivíduo pode consumir após a cirurgia bariátrica (Fobi-Capella), ocorre 

baixa ingestão de nutrientes e leva às deficiências nutricionais que não são apropriadas para esta fase. Portanto, os pacientes devem ser 
acompanhados por uma equipe multidisciplinar, e o nutricionista deve ter um papel fundamental tanto no pré como no pós-operatório para 
evitar deficiência nutricional e suas consequências.
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