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ISENÇÃO DE RESPONSABILIDADES

Todas as informações contidas neste e-book são provenientes de minhas

experiências pessoais, estudos e pesquisas sobre cirurgia bariátrica.

Embora eu tenha me esforçado ao máximo para garantir a precisão e a

mais alta qualidade dessas informações e acredito que todas as técnicas

e métodos aqui ensinados sejam altamente efetivos para qualquer

pessoa desde que seguidos conforme instruídos, nenhum dos métodos ou

informações foi cientificamente testado ou comprovado, e eu não me

responsabilizo por erros ou omissões.

Sua situação e/ou condição particular pode não se adequar

perfeitamente aos métodos e técnicas ensinados neste e-book. Assim,

você deverá utilizar e ajustar as informações deste e-book de acordo

com sua situação e necessidades.

Todos os nomes de marcas, produtos e serviços mencionados neste e-

book são propriedades de seus respectivos donos e são usados somente

como referência. Além disso, em nenhum momento neste e-book há a

intenção de difamar, desrespeitar, insultar, humilhar ou menosprezar

você leitor ou qualquer outra pessoa, cargo ou instituição, bem como

substituir quaisquer orientações e instruções médicas.

Caso você acredite que alguma parte deste e-book seja de alguma

forma desrespeitosa ou indevida e deva ser removida ou alterada, você

pode entrar em contato diretamente comigo através do e-mail

contato@minhabariatrica.com.br.
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DIREITOS AUTORAIS

Este e-book está protegido por leis de direitos autorais. Todos os direitos

sobre o e-book são reservados. Você não tem permissão para vender

este guia nem para copiar/reproduzir o conteúdo do e-book em sites,

blogs, jornais ou quaisquer outros veículos de distribuição e mídia.

Qualquer tipo de violação dos direitos autorais estará sujeito a ações

legais.
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INTRODUÇÃO

Após a realização da cirurgia bariátrica, 70% das pessoas apresentam

problemas com a queda de cabelo. Nada para ficar desesperado ou

coisa parecida, afinal, na maioria dos casos a queda de cabelo se faz

presente em um nível bastante discreto. Geralmente, acontece entre o

quarto e quinto mês após a operação e se estende até o oitavo ou o

décimo mês, em média.

Apesar de não serem todos que enfretam a queda, o número de pessoas

que passam por isso e sofrem com a queda de cabelo é grande. Essa é

uma das grandes preocupações de quem já operou ou está pensando

em realizar a cirurgia bariátrica, e esse efeito colateral causado pela

cirurgia acaba sendo bastante assustador e aparavorante já no pré

operatório.

É preciso que você entenda que este processo é totalmente natural e

aceitável, uma vez que está ligado com a adaptação do organismo

com todo o processo pelo qual o corpo está passando. Isto ocorre, pois

diante da situação de uma brusca perda de peso, o nosso sistema

interno tende a economizar na produção de proteínas e outros nutrientes

fundamentais para o cabelo.

Então se você já está vivenciando esse problema ou está buscando

informações sobre a queda de cabelo após a cirurgia bariátrica,

resumimos algumas dicas que podem te acalmar e até mesmo ser uma

luz no fim do túnel.
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CAUSAS DA QUEDA DE CABELO

Você deve estar se perguntando, mas então, quais as causas da

queda de cabelo? Saiba que até um certo limite, este é um

processo normal pelo qual todos nós passamos para a renovação

dos fios, deixando-os mais forte e resistentes. Entretanto, é

importante ressaltar que existe um nível de perda diária de fios

considerado normal para todos, que é de aproximadamente 50 a

100 folículos capilares.

Porém, se você já operou pode estar passando ou ter passado por

algo que você não esperava, uma queda de cabelo significativa e

isso muitas vezes é assustador. Se ainda não operou, é algo que

precisa saber para estar preparada(o), ok?

Mas afinal, quais as causas da queda de cabelo após a cirurgia

bariátrica?

Muita gente não sabe, mas é extremamente comum passar por um

período onde há um aumento da queda de cabelo, ele ocorre

cerca de três ou quatro meses após algum tipo de evento corporal

significativo, como é o caso de um parto, uma doença, um choque

emocional ou uma cirurgia.

Essa reação é uma resposta natural do corpo em decorrência de

todo o “trauma” vivido recentemente, ou seja, o estresse, excesso

de medicamentos, mudanças hormonais e coisas desse tipo.
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Cada vez mais o estado de saúde em geral e também os fatores

nutricionais são associados à um cabelo saudável, ou seja, para que seu

cabelo aparente lindo é preciso que tudo no seu corpo esteja em ordem

e funcionando corretamente, uma coisa esta diretamente ligada a

outra.

Portanto, quando estamos falando de pacientes que passaram pela

cirurgia bariátrica, devemos prestar atenção em vários fatores que

podem ser as causas da queda de cabelo.

Portanto, quando estamos falando de pacientes que passaram pela

cirurgia bariátrica, devemos prestar atenção em vários fatores que

podem ser as causas da queda de cabelo.

As principais causas identificadas em pós operados, são a falta de

proteínas e vitaminas. Isso ocorre por que o consumo de alimentos passa

a ser significativamente menor, devido ao tamanho reduzido das

porções e até mesmo, algumas pessoas passam a ter intolerância a

alguns tipos de alimentos.

Sem contar que nos casos da técnica de cirurgia bypass o corpo passa a

absorver menos todos os nutrientes, que normalmente viriam através da

alimentação saudável.

Outro ponto a ressaltar, é que a perda muito rápida de peso, também é

um grande fator entre as causas da queda de cabelo, pois o corpo

pode interpretar esse emagrecimento também como um trauma físico,

gerando um efeito “negativo” no organismo, fazendo com que ele

economize seus esforços na produção de proteínas, bem como reserve

seus estoques de zinco e outros nutrientes, que são fundamentais para a

manutenção e crescimento dos cabelos e passa a não utilizá-los da

forma que normalmente faria.
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Apesar da rápida perda de peso provocar um sentimento incentivador,

gerar reações positivas e ter o poder de elevar sua auto-estima, o corpo

em si passa por um estresse considerável, gerando algumas

inconveniências, principalmente durante o período inicial após a cirurgia

bariátrica (em média até 8 meses após a operação), o que pede que

você tenha atenção redobrada aos sinais de desgaste que ele

eventualmente poderá te mostrar.

Em seguida veremos as principais causas da queda de cabelo após a

cirurgia bariátrica.
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FALTA DE PROTEÍNA

A proteína é o componente mais importante da composição do

córtex do cabelo e é responsável tanto pela cor quanto pela forma e

resistência dos fios.

Lá elas se agrupam em hastes de queratina e são fundamentais para

evitar o aparecimento de pontas duplas e também a queda de

cabelo.

Justamente por isso, uma das causas de queda de cabelo mais

considerável após a cirurgia bariátrica é a falta de proteína, pois sem

ela o organismo não fornece a estrutura necessária para que o fio

cresça forte e possa se desenvolver com resistência.

Se a sua ingestão de proteína não está sendo suficiente, e sua dieta

não está adequada, seu corpo pode racionar a quantidade de

proteína que seu cabelo recebe, causando a queda. Isso pode

acontecer em média após 2 ou 3 meses da deficiência de proteína.
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O que fazer nesse caso?

Existem diversas fontes de proteína, incluindo peixe, carne e ovos.

Além de produtos de origem vegetal como leguminosas (feijão,

lentilha, soja, grão de bico), fora as nozes e sementes. Tente incluir

esses alimentos mais vezes ao dia na sua dieta ou até mesmo faça

suplementação de proteína.
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FALTA DE FERRO (ANEMIA)

A cada 10 mulheres, pelo menos uma, entre os seus 20 a 50 anos,

sofrem de anemia devido a deficiência de ferro no organismo, e essa

é uma causa comum da queda de cabelo. A melhor forma de

identificar esse problema é através de um exame de sangue que

dosará os seus niveis de ferro e poderá identificar qual é o tipo de

anemia, caso você sofra desse problema.

O que fazer nesse caso?

Se essa for a principal causa da sua queda de cabelo, o uso de um

suplemento de ferro pode corrigir o problema, porém é importante

alertar que a falta de ferro causa outras reações muitas vezes mais

sérias e pode ser perigoso a saúde. Se você está pálida(o), tem dores

de cabeça, tonturas, sente-se muito cansada(o) e com fadiga, suas

mãos e pés vivem geladas, é importante que você investigue o

quanto antes os níveis de ferro em seu corpo.
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FALTA DE VITAMINA B-12

A vitamina B-12, também chamada de cobalamina, faz parte do

Complexo B e ela é necessária em diferentes partes do corpo,

incluindo o fígado, olhos, pele e cabelo. A vitamina B -12 é

extremamente importante para a produção de novos fios de cabelo e

a deficiência dessa vitamina pode fazer com que o cabelo para de

crescer e também fazê-lo cair.

O que fazer nesse caso?

A suplementação é o melhor caminho. As principais formas de

ingestão dessa vitamina é através de injeção ou medicamento

sublingual. Além disso, é possível encontrar vitamina B-12 em peixes,

carnes, vegetais fibrosos e em frutas não cítricas, então prefira esses

alimentos em suas refeições.
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EXCESSO DE VITAMINA A

A vitamina A é liposolúvel, ou seja, ela não consegue ser diluída em

água (apenas em gordura), o que significa que em caso de excesso,

o organismo não consegue eliminá-la, causando um acúmulo e

provocando efeitos colaterais.

O excesso de vitamina A contido em suplementos e medicações

pode piorar a queda de cabelo, de acordo com a Academia

Americana de Dermatologia – AAD. A quantidade diária

recomendada para vitamina A é 5,000 Unidades Internacionais (IU),

sendo que em média, os suplementos contém de 2,500 a 10,000 IU.

É comum ver na internet indicações para se adicionar a vitamina A no

shampoo (Shampoo Bomba), utilizando por exemplo, o suplemento

Monovin A, porém, isso pode ocasionar um excesso dessa vitamina em

seu couro cabelo, assim, o tiro acaba saindo pela culatra e ao invés

de estimular o crescimento e fortalecimentos dos cabelo, o uso desse

produto acabará por aumentar a queda, ao invés de diminuir.

O que fazer nesse caso?

Esse problema é reversível, ou seja, basta diminuir a

ingestão/aplicação de vitamina A e assim que o excesso for

consumido pelo organismo, se esse for o problema, o cabelo irá parar

de cair consideravelmente.
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SUPLEMENTOS ALIMENTARES 

PARA QUEDA DE CABELO

Apesar de ser um processo normal, é possível tentar evitar a queda de

cabelo e controlá-la. Como já dito, você deve estar preparada(o)

para passar por esse processo e não se desesperar, mas o que muitas

pessoas não sabem é que existem suplementos alimentares e

medicamentos para a queda de cabelo que podem ajudar no

tratamento do problema e fazer com que essa difícil fase se solucione

o mais rápido possível e com o mínimo de sequelas.

Conhecendo melhor os suplementos alimentares para queda de

cabelo

Atualmente o número de produtos que promete acabar com a

queda de cabelo e oferecer uma solução definitiva para quem sofre

com esse problema é infinito, existem realmente muitos produtos

disponíveis no mercado.
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Infelizmente, só quem passa pela decepção de perder os cabelos a

cada escovada, quem sente o desespero ao tomar banho e ter que

pegar tufos e tufos do seu próprio cabelo nas mãos, sabe, de fato,

que muitos desses produtos não entregam verdadeiramente o

resultado que prometem e isso acaba gerando uma grande tristeza,

não é mesmo?!

Existem alguns produtos mais conhecidos e que possuem uma

eficiência já comprovada por uma boa quantidade de usuários e

queremos te contar deles aqui, por quê talvez você ainda não os

conheça e eles realmente podem te ajudar a controlar a sua queda

de cabelo.

Suplementos alimentares para queda de cabelo realmente

funcionam?

Antes de te apresentar o que há de melhor disponível no mercado

hoje, talvez você esteja se perguntando: “será que isso vai funcionar

pramim?”

Vou ser bem sincera contigo, existem inúmeros casos de pessoas que

viram resultados com os produtos que vou falar logo mais, então sim, é

garantido que eles funcionam, porém, é importante que eu te fale a

verdade para que você não crie falsas esperanças e expectativas.

Não é para todas as pessoas que esses produtos irão funcionar, e nem

sempre o que funciona para uma pessoa, funcionará para outra.

Além disso, as informações que disponibilizarei aqui também depende

de que momento você está na sua jornada após a cirurgia bariátrica.
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Ou seja, é preciso levar em conta coisas como:

– Há quanto tempo você operou?

– Qual a quantidade da sua queda de cabelo?

– A queda é em um local específico ou generalizada?

– Como é sua alimentação?

– Você toma suas vitaminas diárias corretamente? Toma injeções de

vitaminas?

Enfim, cada caso é um caso, mas acredito que para 90% das pessoas

que estão lendo esse texto, pelo menos um desses produtos poderá

SIM, te ajudar.

Então agora vou apresentar alguns desses suplementos alimentares

para queda de cabelo, explicar como eles agem e o que podem

oferecer a você.
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PANTOGAR

O Pantogar é um complexo de vitaminas que tem como objetivo repor

os nutrientes que estão em falta no couro cabeludo. Essa falta de

nutrientes pode ser decorrente de uma alimentação inadequada, de

maus hábitos ou mesmo consequência de uma cirurgia.

O preço médio do produto é de R$50 reais para a caixa de 30 cápsulas,

e de R$135 reais para a caixa com 90 cápsulas.

Em sua composição podemos encontrar:

– Queratina 20mg

– Cistina 20mg

– Ácido Aminobenzóico 20mg

– Levedura medicinal 100mg

– Tiamina 60mg

– Pantotenato de Cálcio 60mg
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EXIMIA FORTALIZE

Esse suplemento age fortalecendo as células que vão perdendo sua

força com o passar dos anos, visto que possui uma alta concentração de

vitamina C, se comparado com outros similares, até dez vezes mais

vitamina E e uma alta dose de Zinco.

Tudo isso combinado cria uma importante arma para o combate da

falta de nutrientes que ocasiona a queda de cabelo.

O preço médio do produto é de R$110 reais para a embalagem com 30

comprimidos e ele, assim como o produto anterior, não possui

contraindicações.
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PILL FOOD

Esse produto é um composto de vitaminas, aminoácidos, proteínas e

minerais, que age repondo todas essas substâncias perdidas pelo

organismo, visto que a falta desses componentes acarretam em

problemas como a queda de cabelo e também unhas fracas, por

exemplo.

O bom desse suplemento é que ele não possui contraindicações pois é

feito de matéria-prima natural, entretanto não deve ser utilizado por

tempo indeterminado, sendo indicado um tratamento de dois a seis

meses, até que o os nutrientes sejam repostos no organismo.

O preço médio do produto é entre R$30 e R$40 reais para a embalagem

com 60 cápsulas.



WWW.MINHABARIATRICA.COM.BR

MINOXIDIL

Esse produto é um tônico capilar e tem como função estimular o

crescimento de cabelos em pessoas com calvície, sendo indicado tanto

para mulheres quanto para os homens.

Seu poder se dá através de sua ação vasodilatadora que aumenta o

diâmetro das veias do couro cabeludo proporcionando maior irrigação

da área e, consequentemente, o crescimento de novos fios.

Em sua composição podemos encontrar:

– Minoxidil 2% ou 5%

– Propilenoglicol 10%

– Álcool 100ml.

O preço médio do produto é entre R$60 a R$150 reais em farmácias, com

a necessidade de apresentar receita medica e de R$30 a R$50 reais em

farmácias de manipulação.
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IMPORTANTE!

Por fim é importante ressaltar que todos os suplementos alimentares para

queda de cabelo devem ser utilizados com cautela e sempre sob a

supervisão de um profissional responsável para evitar causar outros

problemas.

Nutricionistas e dermatologistas são os melhores para orientar sobre

suplementação e queda de cabelo, ainda há a possibilidade de

personalizar o tratamento e manipular fórmulas de acordo com suas

necessidades específicas, ou seja, as vezes de nada adianta

sobrecarregar o seu organismo com os compostos desses medicamentos

de prateleira, se na verdade, o que seu corpo precisa são de nutrientes e

dosagens diferentes.

Assim sendo, o médico conseguirá te orientar com bases em exames e

análise clínica para que você utilize algo que tende a dar melhor

resultado.
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6 PRODUTOS QUE VALE A PENA 

VOCÊ TESTAR

Além dos suplementos alimentares, existem produtos que são de uso

tópico, ou seja, você deve passar nos cabelos. É importante que você

saiba que ao utilizar produtos para queda, o foco deverá ser na

aplicação direto no couro cabeludo, pois é ele que absorverá os

princípios ativos.

Os tônicos capilares são produtos com foco no crescimento do cabelo,

atuando nos pontos críticos da queda e fortalecendo raízes e/ou fios,

geralmente possuem fácil modo de aplicação, sendo um dos produtos

mais indicado para queda de cabelo, pois é aplicado no couro

cabeludo, e mostram melhorias dentro de 3 meses.

É sempre importante o acompanhamento de um médico no pós

operatório, mas como sei que você deve estar desesperada(o) atrás de

bons produtos, separamos aqui 6 produtos para queda de

cabelo disponíveis no mercado que você pode utilizar por conta própria

e testar qual pode te ajudar mais.
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TÔNICO DE ALHO 

DA GOTA DOURADA

O que é: este produto é um tônico capilar produzido com óleo de alho,

extrato de alho, extrato de aloe e vera e calêndula.

• O que faz: fortalece a raiz enfraquecida do cabelo e diminui a

oleosidade.

• Como funciona: o produto torna o couro cabeludo mais seco e fornece

nutrientes que agem diretamente na raiz do cabelo, promovendo

benefícios em 3 meses de uso.

• Como utilizar: aplique o produto diretamente no couro cabeludo. Evite

passar nos fios de cabelo, pois pode deixá-los pesados. Espere o produto

fazer efeito por cerca de 2 horas e então pode lavar a cabeça.

O produto é bastante elogiado e é quase unanimidade no meio de

tônicos capilares. Seu ponto forte fica por conta da eficiência e o preço

(R$ 5,50 em média), porém o cheiro não é dos mais agradáveis. Após o

banho, praticamente todo o odor vai embora, mas mesmo assim pode

incomodar quem possui um olfato mais aguçado.
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TÔNICO DE JABORANDI 

BIO EXTRATUS

• O que é: um tônico capilar com jaborandi, quilaia e alecrim.

• Para que serve: nutrir os fios evitando a queda.

• Como funciona: o produto ativa e intensifica a circulação sanguínea

na região do couro cabeludo, fator que ajuda no fortalecimento da raiz.

• Como utilizar: aplique no cabelo 15 minutos antes do lavá-lo banho.

Relaxe e deixe o produto agir neste período. Para melhores resultados,

massageie o couro cabeludo com o produto aplicado. Também é

possível aplicá-lo antes de dormir e lavar na manhã seguinte.

O produto mostra grandes resultados contra a queda de cabelo. Se

você possui tempo para massagear a cabeça enquanto o produto age

em sintonia, esta pode ser a melhor opção. O cheirinho não é um ponto

forte, lembra odores de plantas, assim como a textura marrom.

Porém, não se deixe enganar: o produto recebe muitos elogios. O preço

está em torno de R$ 20,00 e ainda há a linha completa, com shampoo,

condicionador, etc.
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TÔNICO CAPILAR TRICOFORT

• O que é: um tônico capilar com gengibre, juá, quina e capsicum.

• Para que serve: limpa o couro cabeludo e fortalece os fios evitando a

queda.

• Como funciona: por ter uma base adstringente, o produto afina a

camada espessa da pele do couro cabeludo preparando-o para ação

tonificante dos extratos vegetais, garantindo uma melhor absorção e

excelentes resultados.

• Como utilizar: Agite bem a ampola para misturar o pó branco que fica

no fundo do flaconete e aplique o Tonico Tricofort massageando no

couro cabeludo em uma quantidade suficiente para deixá-lo umido.

O produto tem bom resultado em cabelos oleosos e o grande segredo é

seguir a recomendação da caixinha e fazer o tratamento sem

interrompê-lo, isso garante a sua eficácia. Para a queda, é

recomendado um tratamento de 12 semanas, aplicando 2 ampolas

semanalmente pelo período de 6 semanas e 1 ampola semanalmente

por mais 6 semanas.

O preço está em torno de R$ 7,00 com 2 ampolas, mas é possível

encontrar a caixa com 6 ampolas e existe também a linha completa

antiqueda, com shampoo, condicionador, etc.
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SHAMPOO’S ESFOLIANTES

• O que é: produto que promove maiores resultados com a massagem

esfoliante.

• Para que serve: diminuir a queda, caspa , oleosidade excessiva e

melhorar o crescimento capilar.

• Como funciona: por meio da massagem de esfoliação, o produto

intensifica os resultados e promove maior limpeza do couro cabeludo,

fluxo sanguíneo e raízes menos oleosas, oferecendo menos chance de

queda.

• Como utilizar: a cada 15 dias, utilize o produto e realize uma boa

massagem esfoliante por 10 a 15 minutos.

Estes tipos de shampoo’s são ideais, pois podem ser combinados com

outros produtos sem problema algum. A esfoliação do couro cabeludo já

foi comprovado que auxilia no crescimento e na queda do cabelo, além

de diminuir as chances de caspa.

Se você gosta de massagem então, está com o produto certo! O preço

varia de R$ 10,00 até R$ 30,00, dependendo da marca.
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SHAMPOO DE CRESCIMENTO

• O que é: tônico capilar para cabelos que apresentam problemas

genéticos ou de falta de proteínas.

• Para que serve: potencializa o crescimento capilar. Indicado para

cabelos que estão fracos, quebradiços e demorando para crescer.

• Como funciona: age diretamente no bulbo capilar, estimulando a

divisão celular e, por consequência, o fortalecimento da raiz.

• Como utilizar: não tem segredo. Aplique durante o banho, esfregando

principalmente no couro cabeludo. A porção é padrão, utilize a mesma

quantidade que usa para um shampoo normal.

Este produto é indicado para as pessoas que procuram eficiência,

praticidade e/ou não querem partir para produtos fora do comum.

Como se trata de um shampoo, a aplicação é fácil e rápida e os

benefícios aparecem com o uso diário.

O seu preço está em média R$ 20,00. A marca possui linha completa

deste produto, apresentando até mesmo creme para tratamento

noturno.
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TRATAMENTOS NOTURNOS

• O que é: são produtos que agem durante toda a noite, com foco nos

nutrientes do cabelo.

• Para que serve: nutrição e fortalecimento do cabelo.

• Como funciona: durante a noite toda, o produto irá agir no cabelo,

fornecendo mais proteínas e nutrientes essenciais para o fortalecimento.

• Como utilizar: antes de dormir, aplique o produto no couro cabeludo e

massageie por alguns minutos.

Para quem é fã da afirmação “quanto mais, melhor”, talvez esta seja a

melhor opção. O tratamento noturno possui ação mais lenta e

demorada, porém, com a promessa de que o processo de nutrição é

mais eficiente. Como é aplicado antes de dormir, não carece de

maiores cuidados. Ao acordar, é importante lavar o cabelo. Escolha por

uma marca que não ofereça cheiro forte, principalmente se você dorme

com alguém com olfato sensível.
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FIQUE DE OLHO!

Além dos hidratantes, shampoo’s e tônicos, o melhor caminho é o da

boa alimentação e a suplementação. Basicamente, a queda de

cabelo depois da bariátrica se faz presente pela falta de nutrientes.

Como sabemos, nutrientes estão presentes na alimentação, sendo

assim, é uma ótima opção combinar produtos com alimentos que

contenham grande quantidade de proteínas, vitaminas e minerais.

No mais, envio boas energias para ajudar na luta contra a queda de

cabelo, e acima de tudo, calma para enfrentar a situação. Caso a

queda continue a persistir mesmo depois de alguns meses (em média,

o aceitável são 6 meses de queda), procure um nutricionista ou

dermatologista para te ajudar.
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SOBRE O MINHA BARIÁTRICA

Fazer uma cirurgia bariátrica é um grande desafio. As dificuldades são

muitas, entre elas: financeiras, emocionais, médicos e outras.

Toda pessoa deveria ter um suporte e um auxílio durante o processo de

pré e pós operatório ao se submeter a uma cirurgia bariátrica, porém,

nem todas as equipes médicas oferecem o suporte que os pacientes

realmente merecem e precisam.

O MinhaBariatrica.com.br nasceu porque eu estava cansada de ter

milhares de dúvidas com relação a minha cirurgia bariátrica e ninguém

para me responder e contar a verdade de tudo que eu ia passar.

E o pior, era tanta coisa jogada pela internet, que eu simplesmente

estava de saco cheio (desculpa, mas é verdade) de ver tanta

informação ruim e tanta baboseira escrita por aí, inclusive até em sites de

médicos e equipes.

Eu queria ter um lugar único, onde eu pudesse confiar, onde eu

recorresse quando estivesse desesperada e precisasse de uma resposta

rápida sobre algo e principalmente, eu não queria mais me sentir sozinha

e desamparada.

O site MinhaBariatrica.com.br divide informações de qualidade, que são

úteis e importantes para quem está se preparando para operar e

também para quem já realizou sua cirurgia.
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SOBRE O MINHA BARIÁTRICA

A ideia é utilizar esse canal para dividir medos, anseios, casos de sucesso,

bem como informações sobre cuidados com a saúde e também garantir

que essas pessoas alcancem o seu resultado esperado e tenham sucesso

a longo prazo após a realização do procedimento.

Este projeto nasceu em fevereiro de 2016 e desde então buscamos a

cada dia que passa gerar conteúdos interessantes e relevantes, com um

design bacana e texto de fácil compreensão.

QUER FAZER PARTE DO PROJETO?

Se você quer fazer parte desse projeto enviando sua história, ajudando a

produzir artigos, resenhas, vídeos ou qualquer outra forma de conteúdo.

Mande um e-mail para:

contato@minhabariatrica.com.br


