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Não tenho conflito de interesse!



Introdução

• Obesidade em cerca 10 % da população mundial.

• Cada 5 pontos no aumento do IMC acima de 25kg/m2 = 30% 
aumento mortalidade total.

Finucane et al, Lancet, 2011

Whitlock, Lancet 2009



Efeito da cirurgia 
bariátrica no controle das 

doenças associadas

Roux & Heneghan, Med Clin N Am, 2018



Controle das doenças associdas pós-GRYR

Courcoulas et al, JAMA Surg, 2017



Ganho de peso pós-bariátrica

Sjöstrom et al, NEJM, 2004



Ganho de peso pós-bariátrica

Courcoulas et al, JAMA Surg, 2017



Definição de "reganho" de peso

• Sleeve:
• Aumento > 10 kg no nadir

• Aumento > 25% da PEP no nadir

• Aumento no IMC > 5kg/m2 do nadir

• Qualquer aumento depois da remissão do DM2

• Atingir novamente IMC > 35 kg/m2 depois de uma perda bem sucedida

• GRYR:
• Aumento > 15 % da PEP do nadir

Lauti et al. Surg Obes Relat Dis, 2017

Monaco & Merhi, Obes Surg, 2017



Etiologias do 
"reganho" de peso

relacionadas à 
cirurgia

Karmali et al, Obes Surg, 2013

• GRYR
• Dilatação do pouch
• Dilatação da

anastomose
• Fistula gastro-gástrica

• Sleeve
• Dilatação do sleeve

• Banda gástrica
• Dilatação do pouch



Etiologias do 
"reganho" de peso

relacionadas ao
paciente

• Abandono do aconselhamento
nutricional

• Dieta de baixa qualidade e com
escolhas erradas

• Compulsão alimentar
• Hábito beliscador
• Inatividade física
• Transtorno psiquiátrico
• Grelina aumentada
• Disglicemia
• Homeostáticas

Karmali et al, Obes Surg, 2013
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Adaptação metabólica à perda de peso

Greenway, Int J Obes, 2015



Adaptação metabólica à perda de peso

50 kg

100 kg

150 kg

200 kg

Greenway, Int J Obes, 2015



Restrição 
calórica

Aumento da 
fome e redução 

do gasto

Ciclicidade do peso

Greenway, Int J Obes, 2015



Revisão cirúrgica

• Moldar novamente o pouch e/ou a anastomose.

• Sutura endoscópica para redução do pouch e anastomoses

• Fazer "re-sleeving" do sleeve

• Transformar o sleeve em GRYR

• Reconstruir completamente o pouch e a anastomose

Tran et al. Obes Surg, 2016



Reparo no pouch

Moon et al. Obes Surg , 2014



Conversão sleeve para GRYR

Langer et al. Obes Surg, 2010



Conversão sleeve para GRYR

Langer et al. Obes Surg, 2010



Ablação da anastomose

Baretta et al. Obes Surg, 2015



Ablação da anastomose

Baretta et al. Obes Surg, 2015

N= 30



Medicação antiobesidade no pós-bariátrica

Nor Hanipah et al, Surg Obes Relat Dis2018



Algoritmo para "reganho" de peso

Karmali et al. Obes Surg, 2013

Ganho > 
15% PEP

EDA
Exame contrastado 

do TGI

Referenciado para 
equipe 

multiprofissional

Avaliação 
nutricional

Avaliação clínica 
/ cirúrgica

Avaliação 
psicológica 

/psiquiátrica

Reavaliação a cada 3 meses



Hipotálamo: centro das atenções

Vanderbroeck et al. UK Gov Foresight Programme, 2007



Hipotálamo: centro das atenções

Vanderbroeck et al. UK Gov Foresight Programme, 2007



Conclusões

• O melhor tratamento para obesidade severa é falho em até 50% dos 
casos.

• Acompanhamento multiprofissional no pré e no pós é fundamental.

• As alternativas que tratam o "reganho" de peso também não curam 
obesidade.


