
PROGRAMA DE ORIENTAÇÃO E PREVENÇÃO DO
REGANHO DE PESO APÓS A CIRURGIA BARIÁTRICA 

CENTRO DE CIRURGIA DE OBESIDADE DE CAMPINAS – CCOC
CAMPINAS – SÃO PAULO – BRASIL 

“Perder peso é excelente, porém, manter o peso é o mais desafiador e
o mais importante para a sua saúde”
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REGANHO DE PESO

 Com mais de 25 anos trabalhando com cirurgia bariátrica, observamos 
que o grande problema do reganho de peso, precoce ou tardio (após 10 anos 
de cirurgia) deve-se principalmente a falta de adesão dos pacientes à equipe 
mul�disciplinar, composta por cirurgiões, nutricionistas, psicólogos, 
endocrinologistas entre outros profissionais.

� Essa falta de adesão facilita o retorno aos hábitos alimentares anteriores 
a cirurgia, que levam ao reganho de peso. A cirurgia é apenas uma ferramenta 
para o tratamento da obesidade.
�
 A finalidade dessa orientação é ajudá-los nessa problemá�ca.
� � � � � �
Prof. Dr. José Carlos Pareja
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Após a cirurgia bariátrica você apresentará uma rápida perda de 
peso ao longo de 12 e 24 meses. É o melhor período do seu 
tratamento. 
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Depois desse período, você pode recuperar, em média, 10% do 
menor peso atingido, que encontra-se dentro do esperado.

MONITORE SEU PESO

PLANEJE SUAS REFEIÇÕES

Se você começar a aumentar o seu peso de forma desgovernada é 
preciso identificar os fatores, tomar uma atitude e monitorar a 
balança para evitar o reganho de peso, o quanto antes. 
Reflita se o seu padrão alimentar mudou. Retome seus cuidados 
com o diário alimentar, anotando o que você está ingerindo, ao 
longo do dia, gerando uma consciência alimentar.  Lembre sempre 
que a cirurgia é uma ferramenta para manter o seu peso. O 
seguimento inadequado das orientações pode causar reganho de 
peso. 

COMECE A SE OBSERVAR

Você está fazendo atividade física regularmente, no mínimo 3 vezes 
na semana, por 60 minutos?

ATIVIDADE FISICA

Dormir entre 7 a 9 horas por noite ajuda a perder e manter o  peso. 
DESCANSO

Você está usando seus suplementos nutricionais diários? Tem feito 
acompanhamento periódico com a sua equipe multidisciplinar? 
As deficiências nutricionais podem atrapalhar a manutenção do 
peso. Retome seu cuidado diário! Pense em você!  

ACOMPANHAMENTO

REGANHO DE PESO
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PRESTE ATENÇÃO NO SEU 
COMPORTAMENTO ALIMENTAR 

Se você responder SIM a essas perguntas...

1-Está comendo quando está entediado ou triste?

2-Está comendo enquanto assiste TV (come sem pensar)?

3-Está beliscando certos alimentos como carboidratos (croc, croc) 

quando está estressado (comer emocional)?

4-Está comendo quantidades maiores, além da saciedade, ou até se 

sentir cheio ou até mesmo vomitar (compulsão alimentar)?

... Fique atento e mude sua conduta imediatamente!

Se você já tinha esses hábitos alimentares antes da cirurgia e notou que 
eles voltaram, essas questões ainda não foram trabalhadas 
adequadamente e podem contribuir para o insucesso em manter o seu 
peso.
Tente usar técnicas que gerenciem seu estresse com exercícios físicos, 
jardinagem, yoga, meditação, trabalhos manuais, leitura, entre outros. 
O seu auto conhecimento garantirá o seu sucesso em manter o peso.

Não se sinta culpado. Se es�ver com dificuldades, entre em contato com a sua equipe 
mul�disciplinar. Todos irão ajudá-lo e, jamais julgá-lo.

COMPORTAMENTO
ALIMENTAR
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PESO IDEAL/SAUDÁVEL 

Faça o 
acompanhamento 

mul�disciplinar 

Controle do estresse 
com exercícios 

�sicos programados 
e sono reparador

ORGANOGRAMA
ALIMENTAR

Coma com atenção plena, 
focado na mastigação, 
consciente da sua fome e 
saciedade. 

Use os seus Suplementos 
Nutricionais 

Tenha qualidade e 
quantidade alimentar 
adequada: use o Modelo de 
Prato Bariátrico
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MODELOS DE PRATOS

Maria Paula Carlini Cambi; Giorgio A. P. Bare�a; Maurício Spagnol; Roberto Zilio; Carina Rossoni
Systematization of Nutritional Care In Endoscopic Treatment for Obesity
Obesity Surgery (2019) 29:1074–1080
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MEDIDAS EFICAZES PARA CONTROLE DE PESO 
E PREVENÇÃO DO REGANHO DE PESO 

APÓS A CIRURGIA BARIÁTRICA

Procure se pesar na mesma balança, sem roupa, com bexiga e 
intestino vazios, sempre pela manhã, diariamente. 

Pratique exercício regularmente não esquecendo de incluir a 
musculação, no mínimo 2 vezes na semana, com o objetivo de 
aumentar e manter a massa muscular e, com isso o seu gasto 
calórico.

MONITORE SEU PESO

ESTILO DE VIDA

Lembre-se do suplemento proteico todos os dias e de fazer a 
contagem de proteínas necessária. Monitore seus exames 
laboratoriais para saber qual é o suplemento correto para você. Não 
faça nada sem indicação de sua equipe multidisciplinar. 

SUPLEMENTOS ALIMENTARES

Priorize as opções proteicas no seu prato (carnes magras e ovos 
para o seu almoço e jantar, leite e derivados para o café da manhã e 
lanches). Aumente a ingestão de frutas, leguminosas (família dos 
feijões), aveia e vegetais in natura. Não consuma sucos. Diminua o 
consumo de alimentos industrializados, processados e ultra 
processados. 

QUALIDADE ALIMENTAR 

Tome pelo menos 2 litros de água por dia, fora das refeições. Não 
consuma refrigerantes ou bebida com gás. Não consuma bebidas 
alcoólicas porque são muito calóricas, desidratam e diminuem a 
absorção dos nutrientes. 

INGESTÃO DE LÍQUIDOS
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