
RESSALVA 

Atendendo solicitação do(a) 
autor(a), o texto completo deste 

trabalho será disponibilizado 
somente a partir de 24/02/2018. 



 
 

Universidade Estadual Paulista 

“Júlio de Mesquita Filho” 

 

Faculdade de Ciências Farmacêuticas 

 

 

Metabolismo energético, composição corporal 

e consumo alimentar na cirurgia bariátrica 

 

 

Michele Novaes Ravelli 

 

 

 

Tese apresentada ao programa de 

Pós-graduação em Alimentos e 

Nutrição para obtenção do título de 

doutora em Alimentos e Nutrição.    

Área de concentração: Ciências 

Nutricionais 

Orientadora: Profa. Dra. Maria Rita 

Marques de Oliveira 

Coorientador: Carlos Ducatti 

 

 

 

Araraquara 

2017 



 
 

 

 

 

 

 

 

Metabolismo energético, composição corporal 

e consumo alimentar na cirurgia bariátrica 

 

 

Michele Novaes Ravelli 

 

 

 

Tese apresentada ao programa de 

Pós-graduação em Alimentos e 

Nutrição para obtenção do título de 

doutora em Alimentos e Nutrição.    

Área de concentração: Ciências 

Nutricionais 

Orientadora: Profa. Dra. Maria Rita 

Marques de Oliveira 

Coorientador: Carlos Ducatti 

 

 

 

Araraquara 

2017 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ficha Catalográfica 

Elaborada por Diretoria Técnica de Biblioteca e Documentação 
Faculdade de Ciências Farmacêuticas 

UNESP – Campus de Araraquara 

 

 
 
              Ravelli, Michele Novaes 
R252m           Metabolismo energético, composição corporal e consumo alimentar na cirurgia bariátrica / 
              Michele Novaes Ravelli. – Araraquara, 2017.   
                    228 f. : il. 
 
                    Tese (Doutorado) – Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho”. 
              Faculdade de Ciências Farmacêuticas. Programa de Pós Graduação em Alimentos e 
              Nutrição. Área de pesquisa em Ciências nutricionais. 
                       
        Orientadora: Maria Rita Marques de Oliveira. 
                      Coorientador: Carlos Ducatti. 

                  
                      1. Obesidade. 2. Cirurgia Bariátrica. 3. Metabolismo Energético. 4. Composição Corporal. 
               I. Oliveira, Maria Rita Marques de, orient. II. Ducatti, Carlos, coorient. III. Título. 

                                                                                                                 

                                                                                                                                                                                                       

CAPES: 50700006 



 
 



 
 

DEDICATÓRIA 

Ao Sr. Jesus Cristo e Nossa Senhora,  

Aqueles a quem busco pedindo intercessão junto a Deus para proteção e 

saúde para a minha família e a mim, e os quais agradeço pelas inúmeras 

bênçãos que recebemos diariamente. Por meio da fé, ato de acreditar em 

algo que nos foi prometido e ainda não vemos, busquei conforto ao meu 

coração e aos meus pensamentos nos momentos de angústia, insegurança 

e solidão, nos quais clamei ao Senhor e a Nossa Senhora e, sem hesitar, 

senti Vossas presenças. Obrigada pelo amparado nos momentos difíceis e 

por ter me abençoado com paciência e sabedoria na conclusão desta etapa 

profissional.  

―O Senhor é a minha luz e a minha salvação, a quem temerei? O 

Senhor é a força da minha vida, de quem me recearei?‖ (Salmos 

27:1). 

Pois,  

―Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria 

mal algum, porque Tu estás comigo; a Tua vara e o Teu cajado 

me consolam.‖ (Salmos 23:2-4).  

 

Aos meus pais,  

Pessoas que amo imensa e incondicionalmente, as quais me deram apoio, 

confiança e afeto, me fortalecendo para alcançar este objetivo. Dedico esses 

anos de estudo e aperfeiçoamento profissional a vocês, meus exemplos de 

vidas dignas, conquistadas com muito esforço. Sinto-me orgulhosa por ter 

vocês como meus pais!  

―Honra a teu pai e a tua mãe, para que se prolonguem os teus dias 

na terra que o Senhor teu Deus te dá.‖ (Êxodo 20:12). 



 
 

AGRADECIMENTOS PESSOAIS 

Aos meus pais, José Carlos Ravelli e Vera Duarte Novaes Ravelli:  

São tantas as coisas que gostaria de agradecer a vocês, que são meus 

melhores amigos, os alicerces de minha vida e a maior benção de Deus 

sobre mim. Agradeço imensamente pela valiosa educação baseada em 

amor e respeito. Por estarem sempre ao meu lado, me incentivando e me 

norteando em todas as escolhas que até hoje fiz, mostrando que tudo 

acontece por algum motivo e que este nos faz amadurecer. É grande a 

saudade que sinto de vocês quando estamos distantes, no entanto, é um 

sacrifício que eu sei que será recompensado e que vocês muito se 

orgulharão. A força e a coragem que me fazem seguir em frente, superando 

obstáculos e buscando novas conquistas, vem de vocês, minha família. 

Obrigada por tudo, sem vocês nada seria! Amo muito vocês, mãezinha e 

paizinho!  

 

À minha amada irmã, Fabiana, seu marido Márcio e meu amado 

sobrinho e afilhado Davi:  

Fá, morarmos em cidades distantes fez com que nossa amizade e 

cumplicidade aumentassem. Com ela percebi a imensidão do amor que sinto 

por você e por nossos pais e quão necessária e importante é a minha família 

na minha essência. Eu agradeço a você, minha irmã, por todos os 

momentos de alegria, ternura, amizade e diversão que compartilhamos, por 

confiar e se orgulhar de mim, vibrando com minhas conquistas. Também me 

sinto grata por compartilhar a presença do Davi, meu sobrinho e afilhado, o 

qual preenche meus dias de alegria, ternura, pureza e amor que só uma 

criança pode proporcionar. Agradeço ao Márcio por zelar pela alegria, união 

e cuidado a esta família. 

―Como é bom e agradável quando os irmãos convivem em união!‖ 

(Salmos 133:1). 



 
 

Aos meus primos Camila e Carlos Bragaia: 

Sou grata pelos momentos de infância compartilhados como irmãos. 

Agradeço especialmente pela presença em um dos momentos mais difíceis 

que passei durante esses anos de estudo, ajudando a conduzir da melhor 

forma possível a internação e tratamento da minha mãe. Serei eternamente 

grata pelo cuidado, amor, atenção e zelo com a saúde dela. Vocês foram 

essenciais! Obrigada! 

 

Aos demais familiares: 

Momentos divertidos e afetuosos passo ao lado de vocês, minhas tias (Fran, 

Ball, Marina e Isabel) e primas (Camila, Débora, Monique e Jéssica). Sou 

grata pelo apoio e incentivo de sempre, na busca pelos meus objetivos. 

Tenho um carinho especial por todas vocês!  

  



 
 

AGRADECIMENTOS AOS AMIGOS 

“A amizade é um sentimento mais nobre do que o amor, eis que 

permite que o objeto dela se divida entre outros afetos, enquanto 

o amor tem intrínseco o ciúme, que não admite a rivalidade. E eu 

poderia suportar, embora não sem dor, que tivessem morrido 

todos os meus amores, mas enlouqueceria se morressem todos 

os meus amigos! (...). A alguns deles não procuro, basta-me 

saber que eles existem. Esta mera condição me encoraja a 

seguir em frente pela vida. (...). Mas é delicioso que eu saiba e 

sinta que os admiro, adoro, os amo, embora não declare.” 

(Amigos - Vinicius de Moraes) 

Minhas queridas amigas: Ana Cristina Stradiotti, Bárbara Fernandes, 

Beatriz Garcia, Cibele Regina de Souza Kruliski, Mariana Aparecida Ramos, 

Mariana Sasso Andreasi, Nádia Carvalho, Paola Cristina Faccin, Rhani 

Ducatti. Agradeço por todas as deliciosas risadas, pelos momentos de 

descontração e união que compartilhamos. Obrigada por estarem ao meu 

lado nos momentos de felicidade e também nos de dificuldade e tristeza. 

Sou imensamente grata pela amizade, pelas palavras de força, 

perseverança e fé, as quais me deram sustento para seguir minha jornada. 

Amo vocês. 

Aos amigos que fiz no meu estágio no exterior: Eveline Bueno Alves, 

Jéssica Nora Drum, Luiz R. F. Marçal, Natalie Racine. O tempo longe da 

minha família e amigas não teria sido fácil se não fosse pela presença e 

amizade de vocês. Obrigada pelas companhias nas festas, pelas conversas 

animadas, pelas danças, pelas emoções compartilhadas e pela amizade 

sincera. Eveline, minha roommate, aquela que levantava meu ânimo e 

sacudia minha rotina! Com você aprendi a viver a vida leve, sem exigências 

e com mais paciência. Luiz, te conhecer foi uma surpresa muito agradável e 

inesperada. Desde o início se mostrou muito atencioso e acima de tudo, 

muito animado e divertido, me proporcionando momentos de felicidade 

plena. Obrigada por ser tão incrível e sempre me apoiar. Natalie, obrigada 

por sua amizade além da profissional, todos os momentos que tivemos 

foram divertidíssimos! Thank you my American sister!  



 
 

Ao meu parceiro de pesquisa e amigo, Alex: obrigada por compartilhar 

momentos de alegria e descontração durante as atividades de coleta de 

dados, por transmitir otimismo e tranquilidade em momentos de dificuldades 

e por compartilhar seu conhecimento ao longo dos anos de parceira. 

 

A presença de vocês ilumina meus dias com a satisfação de tê-los como 

amigos queridos. Cada um de vocês é uma benção de Deus em minha vida, 

fazendo parte da minha essência! 

 

 

  



 
 

AGRADECIMENTOS AOS RESPONSÁVEIS POR ESTE 

APERFEIÇOAMENTO PROFISSIONAL 

 

A minha orientadora, Maria Rita:  

Mais uma vez, sinto-me honrada por ser aluna de uma cientista com forte 

referência na área da nutrição, a qual exerce um trabalho valioso e 

admirável. Nas reuniões para discutir os dados da pesquisa, me peguei 

pensando inúmeras vezes: ―será que um dia vou chegar a ter esses insights 

de discussão de resultados iguais aos dela? Será que um dia as ideias para 

novas pesquisas vão surgir em minha mente, em meio a um despretensioso 

café da tarde?”.  

Professora Maria Rita, acho que finalizamos com chave de ouro a ideia de 

eu aprender a trabalhar com a técnica da água duplamente marcada. Uma 

jornada desafiadora, com estudos envolvendo física, química e fisiologia em 

ciências nutricionais, na qual você me proporcionou a oportunidade de 

estudar com outros grandes cientistas da área de isótopos estáveis, prof. 

Ducatti e prof. Schoeller. Sou imensamente grata por confiar esta tarefa a 

mim, pela credibilidade depositada em meu potencial e em minha 

capacidade profissional. Obrigada por me orientar nos desafios da pesquisa, 

os quais são muito bem vindos, pois é estimulante aprender sobre novas e 

complexas ciências.  

Todas as palavras de agradecimento ainda não expressam a gratidão que 

lhe é de direito. Sua participação em meu aperfeiçoamento pessoal e 

profissional foi valiosa e ainda pretendo desfrutar sabiamente do seu vasto 

conhecimento em outras parcerias da vida acadêmica. 

Obrigada! 

 

 



 
 

Ao meu coorientador, professor Carlos Ducatti:  

Pela fé, eu creio que este agradecimento chegará até você! 

Prof. Ducatti, eu sinto um orgulho enorme por ter sido sua aluna e por ter 

tido o privilégio de aprender com você, uma verdadeira enciclopédia humana 

sobre a técnica de isótopos estáveis. Um cientista por amor! 

Foi por causa do seu contagiante entusiasmo, amor e vibração ao 

compartilhar o conhecimento sobre isótopos estáveis, que me tornei 

apaixonada por esta técnica. Pelas inúmeras vezes que, com paciência, 

sentado frente a sua mesa no corredor do CIE, me explicou sobre as 

equações, me mostrando as inúmeras aplicações e o quão fascinante é 

trabalhar com isótopos. De fato, meus olhos brilhavam porque estava 

entusiasmada com tanto conhecimento e por ver que estava aprendendo 

algo tão inovador. Fiquei orgulhosa por aprender algo desafiador, 

principalmente depois que o prof. Schoeller disse que eu fui a aluna com 

mais conhecimento em isótopos estáveis e equações que apareceu no 

laboratório dele. Eu queria te contar isso, pois você foi o responsável por me 

prover conhecimento nessa área. Imaginei você sorrindo todo orgulhoso 

quando te contasse. E eu sinto que assim você fez, onde quer que esteja. 

Obrigada por confiar em meu potencial e por me estimular constantemente a 

aprender sobre água duplamente marcada com o pesquisador pioneiro desta 

técnica. Realmente professor, foi incrível! Como você diria, voltei com a 

bagagem cheia! 

Além do vasto ensinamento profissional, ainda se mostrou como um pai e 

um amigo, me orientando e ajudando a enfrentar dificuldades da vida.  

Obrigada pelas palavras de apoio, pela força nos momentos de dificuldade e 

angustia e por me incentivar a nunca desistir.  

Tudo o que aprendi com o senhor, sem dúvida, faz parte da minha essência 

pessoal e profissional.  

A você prof. Ducatti, meu eterno agradecimento e admiração! 



 
 

Ao professor Dale A. Schoeller e seus assistentes de laboratório 

Natalie Racine e Timothy Shriver: 

Foi uma grande surpresa e emoção ser aceita para o estágio no laboratório 

do mais conceituado cientista da área de obesidade e metabolismo 

energético, prof. Dr. Dale A. Schoeller, quem idealizou a aplicação da 

técnica da água duplamente marcada em humanos. Um sonho que se 

iniciou pelos incentivos promovidos pelo prof. Ducatti e profa. Maria Rita, 

quem me fizeram acreditar que eu poderia estudar com o principal autor dos 

inúmeros artigos e livros bases dos meus estudos. 

Prof. Schoeller, obrigada por compartilhar seu o valioso conhecimento com 

paciência e cordialidade, sempre buscando a melhor forma de me passar as 

informações, facilitando a comunicação e compreensão. Obrigada pelas 

ideias sobre pesquisas, artigos, análises de dados e tudo mais que uma 

mente brilhante de um cientista como você pode oferecer ao aluno. 

Natalie e Tim, dividir um espaço no laboratório com vocês foi engrandecedor 

e essencial para meu aperfeiçoamento profissional e do idioma. Foi 

entusiasmante conduzir um experimento com vocês, aprender a manusear 

os espectrômetros de massa, a utilizar as planilhas de analise de dados, a 

analisar criticamente os resultados. Agradeço imensamente por 

compartilharem com simplicidade e entusiasmo todo o conhecimento de 

vocês.  

Além das atividades profissionais, sou grata pela amizade que se iniciou. Foi 

incrível participar de eventos familiares, passeios de barcos, tours pela 

cidade e happy hours com a equipe.  

Obrigada por tornarem este estágio tão rico e especial.  

 

 

 

  



 
 

AGRADECIMENTOS AOS COLEGAS DE ESTUDO E PESQUISA 

 

Ao Centro de Isótopos Estáveis Ambientais “Prof. Dr. Carlos Ducatti” – 

IBB/UNESP: Agradeço ao prof. Dr. Carlos Ducatti, criador desta unidade, o 

qual será sempre lembrado por seu feito na ciência, e à todas as pessoas 

que ali trabalham: Vladimir, Cibele, Nádia, Mariana, Paulo, Evandro, Edson, 

pessoas maravilhosas que me receberam com afeição e compartilham 

comigo seus conhecimentos e a amizade. Agradeço aos alunos (as) Ana 

Cristina, Luciane, Paola, Barbara, Beatriz, Thais, Gabriel Eva, Gabriel Beato, 

Nathalia, Ana Hansted, Ana Beatriz, Vânia entre outros, com os quais fiz 

amizade e compartilhamos momentos alegres e de cumplicidade 

profissional. 

 

A Faculdade de Ciências Farmacêuticas – Pós-Graduação em 

Alimentos e Nutrição – UNESP, Araraquara/SP: agradeço à profa. Dra. 

Juliana Álvares Duarte Bonini Campos, coordenadora do curso de pós-

graduação em alimentos e nutrição, pelo empenho na manutenção e 

melhora da qualidade da ciência neste curso. Aos funcionários da secretaria 

da pós-graduação, em especial Cláudia e Christiane, agradeço pela atenção 

e carinho nos atendimentos, esclarecimento de dúvidas e ajuda na resolução 

destas. Agradeço aos alunos e companheiros de pesquisa: Alex, Paulina, 

Mayara e Gabriel Beato pelo apoio a pesquisa e pelos inúmeros momentos 

de descontração que tornaram essa etapa mais leve.   

 

Ao Laboratório de Espectrometria de Massas da Faculdade de Medicina 

de Ribeirão Preto – USP: agradeço ao prof. Dr. Eduardo Ferriolli e a profa. 

Dra. Karina Pfrimer pelo conhecimento e experiências compartilhadas e pela 

parceria na pesquisa. Profa. Karina, você foi crucial na base do meu 

conhecimento sobre água duplamente marcada, obrigada! 



 
 

Ao Laboratório de Ecologia Isotópica do Centro de Energia Nuclear na 

Agricultura – CENA – USP: agradeço ao prof. Dr. Marcelo Zacharias 

Moreira pelo conhecimento e experiências compartilhadas e pela parceria na 

pesquisa desde o início das atividades de padronização da técnica da água 

duplamente marcada. Obrigada por me ajudar com as equações e sanar 

minhas dúvidas sempre quando preciso. 

 

A Clínica Bariátrica de Piracicaba/SP: Agradeço ao Dr. Irineu Rasera 

Junior e sua equipe multidisciplinar por aceitarem a realização deste trabalho 

em sua clínica. Obrigada permitir acesso aos pacientes, à condução das 

orientações e a execução desta pesquisa com a organização inigualável do 

seu sistema de atendimento ao paciente bariátrico. 

 

As pacientes participantes: obrigada pela disposição e paciência na 

execução das tarefas, pela consideração com a pesquisa e, acima de tudo, 

obrigada pela amizade. Sem a participação de vocês, este sonho não seria 

possível de se realizar.  

 

As Agências financiadoras: Agradeço a Fundação de Amparo à Pesquisa 

do Estado de São Paulo (FAPESP) pelos auxílios as pesquisas (processos 

nº: 2011/18243-1 e 2013/04420-4) bolsa de doutorado no Brasil (processo 

n°: 2013/ 03998-2) e bolsa de estágio e pesquisa no exterior (BEPE 

processo n°: 2016/02306-8). Também agradeço a Coordenação de 

Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPEs) pela bolsa de 

doutorado (duração de 6 meses) concedida no período inicial do programa 

de doutoramento. 

 

Enfim, agradeço a todos que, direta ou indiretamente, contribuíram para a 

concretização deste trabalho. Muito Obrigada 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Lembre-se que as pessoas podem tirar tudo de 

você, menos o seu conhecimento.”  

Albert Einstein



 
 

Resumo 

Objetivo: verificar a influência do bypass gástrico em Y-de-Roux (BGYR) nas 
mudanças de composição corporal, gasto energético total (GET) e na acurácia das 
equações preditivas de GET, nos momentos pré e 6 e 12 meses após a cirurgia 
bariátrica. Métodos: Participaram da pesquisa 20 mulheres (IMC: 40 e 50 kg/m2; 
idade de 20 a 45 anos). As variáveis do estudo foram coletada nos momentos pré, 6 
e 12 meses pós-cirurgia. O GET, massa livre de gordura (MLG) e massa gorda (MG) 
foram mensurados pela técnica da água duplamente marcada. O nível de atividade 
física (NAF) e o gasto de energia em atividade física (GEAF) foram obtidos por meio 
acelerômetro. O consumo energético foi obtido por três registros alimentares. Foram 
selecionadas as seguintes equações preditivas de gasto energético: Harris e 
Benedict (1819), World Health Organization (WHO-1985), Mifflin–St Jeor et al 
(1990), De Lorenzo et al (2001), por Müller et al (2004), Henry (Oxford - 2005), 
Dietary Reference Intake (DRI - 2005) e Lazzer et al (2007). Resultados: A perda 
ponderal (6 meses: -31 ± 4kg; 12 meses: -38 ± 6kg) teve contribuição de 17% e 16% 
da perda de MLG nos momentos 6 e 12 meses, respectivamente. O valor da razão 
MLG/MG passou de 0,93 ± 0,12kg do momento pré-cirurgia para 1,54 ± 0,4kg e 1,98 
± 0,6kg nos momentos 6 e 12 meses pós-operatórios (p<0,05). O GET reduziu 20% 
(-612 ± 317 kcal.dia-1) aos 6 meses -10% (-447 ± 516 kcal.dia-1) aos 12 meses de 
cirurgia, em relação ao valor pré-cirúrgico (p<0.05). Quando corrigido pela MLG, o 
GET/MLG não apresentou diferença significativa ao final do primeiro ano. A partir 
dos dados de GET mensurado em relação aos valores preditos por equação 
desenvolvida para estas pacientes, foi evidenciada a termogênese adaptativa (TA) 
aos 6 meses pós-operatórios em 39% das participantes, enquanto que aos 12 
meses, uma melhor eficiência metabólica  foi verificada em 50% das pacientes. A 
análise de regressão sugeriu que, aos 6 meses após a cirurgia, as mudanças GET 
se explicam pela alteração no GEAF (r2=0,60; p=0,00), porém, não houve 
associação com as alterações de composição corporal e IE (P>0,05). Aos 12 meses 
pós-cirurgia, foram destacadas as associações entre alterações do GET com as do 
peso corporal (r2=0,29; p=0,02), da MG (r2=0,28; p=0,02) e do GEAF (r2=0,49; 
p=0,00). Quanto à acurácia das fórmulas, as equações de Harris e Benedict 
(acurácia= 65%; viés= 0%) e DRI (acurácia= 60%; viés= 5%) apresentaram os 
melhores resultados na predição dos valores de GET, pré-cirurgia. No sexto mês 
pós-operatório, a maioria das equações apresentou redução na acurácia da 
predição. Apenas a equação de Harris e Benedict manteve a acurácia de predição 
do GET acima de 50%. Aos 12 meses pós-cirurgia, as equações que apresentavam 
baixa acurácia nos períodos anteriores, tiveram um aumento na predição, porém se 
mantiveram abaixo de 45% de acurácia. Apenas a equação proposta por Lazzer e 
col. considerando MLG e MG apresentou melhor predição (acurácia= 50%; viés= 
9%) neste período. Conclusão: aos seis meses pós-operatórios evidenciou-se uma 
TA referente às restrições energéticas atribuídas pela cirurgia, no entanto, após um 
ano da cirurgia, uma maior eficiência metabólica foi associada ao GEAF, 
provavelmente pelo aumento da razão MLG/MG. Essas alterações do metabolismo 
energético, ocorridas ao longo de um ano do procedimento cirúrgico, podem explicar 
a grande variabilidade nos resultados das equações preditivas encontradas neste 
estudo. 
Palavras-chave: Obesidade; Cirurgia Bariátrica; Metabolismo Energético, 
Composição Corporal. 



 
 

Abstract 

Objective: To verify the influence of Roux-en-Y gastric bypass (RYGP) on changes 
in body composition (BC), total energy expenditure (TEE) and in the accuracy of the 
predictive equations of TEE, at the moments before and six and twelve months after 
bariatric surgery. Methods: Twenty women (BMI: 40 and 50 kg/m2; aged 20 to 45 
years) participated in the study. The study variables were collected at pre, 6 and 12 
months postoperatively. TEE, fat-free mass (FFM) and fat mass (FM) were measured 
by the doubly labeled water technique. The physical activity levels (PAL) and energy 
expenditure in physical activity (EEPA) were obtained through accelerometer. Energy 
intake (EI) was calculated using 3 days of dietary diaries. The following predictive 
energy expenditure equations were selected: Harris and Benedict (1819), World 
Health Organization (WHO-1985), Mifflin–St Jeor et al (1990), De Lorenzo et al 
(2001), Müller et al (2004), Henry (Oxford - 2005), Dietary Reference Intake (DRI - 
2005), and Lazzer et al (2007).  Results: The weight loss (6 months: -31 ± 4kg, 12 
months: -38 ± 6kg) had a contribution of 17% and 16% of FFM loss at moments 6 
and 12 months, respectively. The FFM/FM ratio increased from 0.93 ± 0.12kg from 
preoperative time to 1.54 ± 0.4kg and 1.98 ± 0.6kg at moments 6 and 12 
postoperative months (p<0.05). The TEE reduced at 6 months 20% (-612 ± 317 
kcal.dia-1) and -10% (-447 ± 516 kcal.dia-1) at 12months after surgery, in relation to 
the preoperative value (p <0.05). When corrected for lean mass, TEE/FFM showed 
no significant difference at the end of the first year. From the TEE data measured in 
relation to the predicted values by an equation developed for these patients, the 
adaptive thermogenesis was evidenced at 6 months postoperatively in 39% of the 
participants, whereas at 12 months, a better metabolic efficiency was verified in 50% 
of patients. Regression analysis suggested at six months after surgery, TEE changes 
are explained by EEPA change (r2= 0.60, p= 0.00), but there was no association with 
BC and EI changes (P> 0.05). Twelve months after surgery, the associations 
between TEE changes and those of body weight (r2= 0.29, p= 0.02), FM (r2= 0.28, p= 
0.02) and EEPA (r2 = 0.49; p= 0.00) were highlighted. For accuracy of the formulas, 
the Harris and Benedict equations (accuracy= 65%; bias= 0%) and DRI (accuracy= 
60%; bias= 5%) presented the best results in predicting TEE values at pre-surgery. In 
the sixth postoperative month, most of the equations presented a reduction in the 
accuracy of the TEE prediction. Only the Harris and Benedict equation maintained 
the prediction accuracy of TEE above 50%. At 12 months after surgery, the 
equations that presented low accuracy in previous periods had an increase in the 
prediction, but remained below 45% of accuracy. Only the equation proposed by 
Lazzer et al, considering FFM and FM showed better prediction (accuracy= 50%; 
bias= 9%) in this period. Conclusion: At six months postoperatively, there was an 
adaptive thermogenesis related to the energy restrictions attributed by the surgery, 
however, after one year of surgical treatment, a higher metabolic efficiency was 
associated with EEPA, probably due to the increase in the FFM/FM ratio. These 
energy metabolism changes, occurring within one year of the surgical procedure, 
may explain the great variability in the results of the predictive equations found in this 
study. 
Key-words: Obesity; Bariatric Surgery;  Energy Metabolism; Body Composition. 
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1. Introdução Expandida 

A obesidade vem ganhando proporções alarmantes em nível mundial e 

nacional (1). A última atualização da World Health Organization – WHO (2) 

evidenciou mais de 1,9 bilhões (39%) de indivíduos acima de 18 anos com 

sobrepeso, sendo 600 milhões (13%) destes classificados em algum grau de 

obesidade.  De acordo com dados recentes do Sistema de Vigilância de Fatores de 

Risco e Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico (VIGITEL), nos 

últimos 10 anos, a obesidade aumentou 60% no Brasil, classificando 18,9% da 

população com Índice de Massa Corporal (IMC) maior que 30kg/m2 (3). O 

crescimento dos índices de sobrepeso e obesidade induz ao aumento da procura 

por tratamentos clínicos e cirúrgicos para redução de peso, porém, nem sempre 

esses cuidados levam aos resultados efetivos e duradouros (4-7).  

Os cuidados clínicos, que englobam a modificação do estilo de vida com 

reeducação alimentar e exercícios físicos, e os tratamentos medicamentosos, 

realizados individualmente ou associados, induzem à perda ponderal de 5 a 25% do 

peso inicial (8-10). No entanto, a redução da massa gorda (MG) pode causar 

mudanças compensatórias no gasto energético (GE) e no apetite, favorecendo a 

recuperação do peso (4,5,11-13).  

Diante disso, a cirurgia bariátrica está sendo considerada o tratamento mais 

efetivo na perda ponderal e na melhora das comorbidades de pacientes que 

apresentam insucesso da perda de peso por meio de tratamento clínico (6,7). Estas 

cirurgias envolvem procedimentos restritivos, disabsortivas ou mistos (14) que vêm 

mostrando não desencadear o mecanismo fisiológico compensatório observado nos 

tratamentos clínicos, e também, favorecendo os mecanismos hormonais de controle 

do peso (15-18).  
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No entanto, mesmo sendo considerada uma terapêutica efetiva na perda e 

manutenção ponderal, é verificado que uma parcela dos pacientes apresentam 

menores benefícios proporcionados pela técnica cirúrgica, perdendo menos peso 

que o esperado ou mesmo, recuperando parte do peso perdido (19-21). 

A compreensão da fisiopatologia que contribui para a recuperação do peso 

pós-cirurgia da obesidade é complexa, multifatorial e muitas vezes se sobrepõem. 

Dúvidas são suscitadas quanto aos resultados metabólicos envolvendo o consumo 

de energia e o gasto energético total (GET) e seus componentes. A falta de 

informação limita a elucidação de questões acerca desta recuperação, restringe a 

discriminação de quais pacientes bariátricos estão predispostos à recuperação do 

peso e dificulta o desenvolvimento de abordagens terapêuticas para estes casos 

(22). 

A determinação do metabolismo energético de pacientes obesos e dos 

submetidos à cirurgia bariátrica por meio de técnicas que apresentem boa precisão e 

acurácia, como a calorimetria indireta (CI) e água duplamente marcada (ADM) com 

isótopos estáveis, facilitaria a identificação daqueles pacientes metabolicamente 

propensos à recuperação do peso e facilitaria a intervenção nutricional com objetivo 

de reversão do fluxo epidêmico da obesidade (23), no entanto, essas técnicas 

apresentam elevado custo, necessidade de laboratórios adequados e equipe com 

elevado conhecimento técnico (24), o que dificulta a aplicação na prática clínica.  

As equações preditivas são alternativas viáveis e práticas para a 

determinação do GE no âmbito ambulatorial. Desenvolvidas para grupos de pessoas 

com diferentes IMC (25-32), as equações vêm sendo testadas em grupos de 

pessoas com obesidade grave, porém, apresentando resultados controversos, uma 
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vez que o grau de excesso de peso leva à uma considerável variabilidade dos 

resultados (33).  

Estudos relacionados ao metabolismo energético e aos fatores subjacentes 

(consumo energético, gasto de energia em atividade física, fatores genéticos e 

hormonais, etc.) ao processo de recuperação de peso após a cirurgia bariátrica são 

necessários para elucidar as causas que levam a este desfecho no tratamento da 

obesidade. Adicionalmente, a validação de equações preditivas para esse grupo 

populacional também é de grande interesse no âmbito clínico. Os resultados 

referentes às alterações metabólicas e a melhor equação preditiva de GE do 

paciente obeso mórbido e bariátrico poderão respaldar estratégias multiprofissionais 

com o intuito de evitar a incidência de recuperação do peso ou promover 

abordagens de tratamento mais efetivo aos que atinge essa condição (21,22). 

Como introdução ao tema, nesta tese será apresentada uma breve revisão 

sobre obesidade e alterações do metabolismo energético, composição corporal e 

consumo alimentar na cirurgia bariátrica, sobre as equações preditivas do gasto de 

energia em indivíduos obesos, bem como uma revisão sobre a aplicação da técnica 

da ADM.  A metodologia desenvolvida para a execução da pesquisa está descrita 

detalhadamente no apêndice A. Os resultados deste estudo estão apresentados na 

forma de dois artigos. Os artigos abordarão a influência do by-pass gástrico em Y de 

Roux no metabolismo energético, composição corporal e na acurácia das equações 

preditivas do gasto energético.  
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2. Considerações Finais 

O propósito principal deste estudo foi verificar a influência da cirurgia 

bariátrica no metabolismo energético, composição corporal e consumo energético 

aos 6 e 12 meses após BGYR, bem como na acurácia das equações preditivas do 

gasto energético de pacientes obesas e após serem submetidas a cirurgia bariátrica. 

Os dados coletados nesta pesquisa nos permitiram atingir os objetivos 

propostos, mostrando que o GET pode estar relacionada ao insucesso da perda 

ponderal devido à adaptação metabólica verificada no pós-operatório 

recente, porém, aos 12 meses com a estabilização da perda de MLG e manutenção 

da perda de MG, esse efeito é atenuado. Adicionalmente, verificamos que as 

equações preditivas do gasto energético, frequentemente utilizadas na prática 

clínica, podem estar sendo influenciadas pela adaptação metabólica pós-cirurgia. 

Assim, considerando que o número de participantes foi uma limitação do 

estudo, e direcionando para perspectivas de novas pesquisas, verificamos a 

importância da realização de estudos epidemiológicos que permitam avaliações do 

gasto energético e da composição corporal, bem como sua inter-relação com a 

perda ponderal do paciente bariátrico. Concomitantemente, recomendamos a 

realização de estudos com grupos de pessoas com obesidade grave e bariátricas 

que permitam a determinação de equações preditivas de gasto energético, 

específicas para essa população, a qual é crescente e demanda cuidados 

específicos.  
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