
 
 

 

 

Maurício Rodrigues Lacerda 

 

 

 

GASTRECTOMIA VERTICAL EM SEPTUAGENÁRIOS: UM ESTUDO 

CASO CONTROLE 

 

 

 

 

 

Dissertação apresentada à Universidade 

Federal de São Paulo – Escola Paulista 

de Medicina, para obtenção de título de 

Mestre em Ciências da Saúde. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

São Paulo 
2021 



 

 
 

 

 

Maurício Rodrigues Lacerda 

 

 

 

GASTRECTOMIA VERTICAL EM SEPTUAGENÁRIOS: UM ESTUDO 

CASO CONTROLE 

 

 

 

 

 

Dissertação apresentada à Universidade 

Federal de São Paulo – Escola Paulista 

de Medicina, para obtenção de título de 

Mestre em Ciências da Saúde. 

 

 

Orientador: 

Prof. Dr. Alberto Goldenberg 

Co-orientador: 

Prof. Dr. José Francisco de Matos Farah 

 

 

 

São Paulo 
2021



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ficha catalográfica elaborada pela Biblioteca Prof. Antonio Rubino de Azevedo, 

Campus São Paulo da Universidade Federal de São Paulo, com os dados fornecidos pelo(a) autor(a) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lacerda, Maurício Rodrigues  

     Gastrectomia vertical em septuagenários: Um estudo caso controle. / 

Maurício Rodrigues Lacerda.--São Paulo, 2021. 

xi, 33f. 

 

Dissertação de Mestrado – Universidade Federal de São Paulo. Escola Paulista 

de Medicina. Programa de Pós-Graduação em Ciência Cirúrgica Interdisciplinar. 

 

     Título em inglês: Sleeve Gastrectomy in Septuagenaries: A case control study. 
 

     1. Cirurgia Bariátrica. 2. Gastrectomia 3. idoso.  



 

ii 
 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO PAULO 

ESCOLA PAULISTA DE MEDICINA 

 

 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CIÊNCIA CIRÚRGICA 

INTERDISCIPLINAR 

 

 

 

 

 

 

Chefe do Departamento de Cirurgia: 

Prof. Dr. José Carlos Costa Baptista Silva 

 

 

Coordenador do Programa de Pós-Graduação em Ciência Cirúrgica 

Interdisciplinar: 

Prof. Dr. Marcelo Moura Linhares 

  



 
 

iii 
 

Maurício Rodrigues Lacerda 

 

 

 

GASTRECTOMIA VERTICAL EM SEPTUAGENÁRIOS: UM ESTUDO 

CASO CONTROLE 

  

 
 
PRESIDENTE DA BANCA: 
 
 
Prof. Dr. Alberto Goldenberg 
 
 
 
 
BANCA EXAMINADORA 
 

Prof. Dr. Almino Cardoso Ramos (UNICAMP) 

Prof. Dr. Nilton Tokio Kawahara (FMUSP) 

Prof. Dr. Sarhan Sydney Saad (UNIFESP) 

 

Suplente:  

Prof. Dr. Reynaldo Martins e Quinino (UFRN) 

 

  



 
 

iv 
 

Dedicatória 

 

Aos meus pais Walter Lacerda Rodrigues e Rosane Peruci Lacerda Rodrigues que 

sempre serão grandes exemplos para mim de esforço, dedicação, humildade e 

honestidade. Espero aos poucos retribuir o grande esforço que despenderam para 

minha formação pessoal e profissional.  

 

À minha irmã Lívia Rodrigues Lacerda pelo eterno apoio na minha trajetória e por 

ser minha inspiração como médica. 

 

À minha noiva Lívia Campagnari Ribeiro de Macedo, pelo amor, carinho, paciência e 

pelo apoio, mesmo nos momentos mais difíceis. 

  

  



 
 

v 
 

Agradecimentos 

 

Ao Professor Doutor Alberto Goldenberg, meu orientador, pelos ensinamentos, apoio 

incondicional, por ser fonte de conhecimento e sabedoria. Agradeço especialmente 

pelo cuidado na orientação desta tese.  

 

Ao Professor Doutor José Francisco de Matos Farah, pelos ensinamentos, 

inspiração, paciência e principalmente por ser fonte de inspiração e exemplo de 

dedicação e sabedoria. Agradeço especialmente pela dedicação e cuidado na 

coorientação desta tese.  

 

Aos pacientes, figuras fundamentais deste estudo. Sem a contribuição deles nada 

disso seria possível. Que os avanços da ciência possam devolver-lhes tamanha 

contribuição.  

  

À equipe cirúrgica formada pelos meus amigos Adriano Corona Branco, Ricardo 

Guatelli, Fernando Rosário Fernandes, Pedro Leandro, Ideone de Paula, por 

participarem com tanto cuidado na realização dos procedimentos, além da grande 

parceria que vou levar para o resto da minha vida. 

 

Aos amigos do Instituto Prevent Senior Marco Viniccio Gil e Eduardo Simões, serei 

sempre grato pelo grande apoio. 

 

As secretárias Cláudia Joanete da Silva e Monica Noleto Miranda, do programa de 

pós-graduação de ciência cirúrgica interdisciplinar da Universidade Federal de São 

Paulo, pelo cuidado e atenção durante o curso. 

 

À CAPES Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior e ao 

Programa de Pós-graduação em Ciência Cirúrgica Interdisciplinar pela oportunidade 

de formação. 

 

 

 



 
 

vi 
 

Sumário 

 

Dedicatória ....................................................................................................... iv 

Agradecimentos ............................................................................................... v 

Lista de Figuras.................................................................................................  viii 

Lista de Tabelas ............................................................................................... ix 

Lista de Abreviaturas e Siglas .......................................................................... x 

Resumo ............................................................................................................ xi 

Abstract ............................................................................................................ xii 

1 INTRODUÇÃO .................................................................................... 1 

2 OBJETIVO .......................................................................................... 6 

3 MÉTODOS .......................................................................................... 8 

3.1 Comitê de Ética em Pesquisa ............................................................. 8 

3.2 Casuística e desenho do estudo.................................... 8 

3.3 Critérios de Inclusão e Exclusão 8 

3.4 Protocolo Institucional e passos técnicos da cirurgia 9 

3.5 Desfechos do estudo ........................................................................... 14 

3.6 Análise Estatística ............................................................................... 15 

4 RESULTADOS .................................................................................... 17 

4.1 Dados antropométricos ....................................................................... 17 

4.2 Dados da Hospitalização  .................................................................... 18 

4.3 Complicações precoces e Tardias   19 



 
 

vii 
 

4.4 Evolução do Peso 20 

4.5 Remissão de Comorbidades e números de medicamentos 21 

5 DISCUSSÃO ....................................................................................... 24 

6 CONCLUSÃO ..................................................................................... 30 

7 REFERÊNCIAS.................................................................................... 32 

ANEXOS 

1. Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) 

2. Aprovação da Comissão de Ética em Pesquisa 

BIBLIOGRAFIA CONSULTADA 

 

  



 
 

viii 
 

Lista de Figuras 

 

Figura 1. Primeiro passo da cirurgia é a secção de vasos da grande .................. 10 

Figura 2. 
Grampeamento vertical desde 4 cm acima do piloro até o ângulo de 

Hiss................................................................................................. 
11 

Figura 3. 

Reforço da linha de grampeamento, com ponto invaginante com fio 
polipropileno 3-

0.............................................................................……………….. 
12 

Figura 4. Aspecto final do Estômago operado................................................... 13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ix 
 

 

Lista de Tabelas 

 

Tabela 1. Comparação de Dados Antropométricos e Comorbidades Pré-

operatórios .................................................................................... 
18 

Tabela 2. Comparação de evolução do peso ............................................... 19 

Tabela 3. Comparação de remissão e melhora de comorbidades................ 20 

Tabela 4. Redução de medicamentos após um ano de acompanhamento 

por grupo etário............................................................................. 21 

Tabela 5. Comparação de dados de hospitalização..................................... 22 

Tabela 6. Comparação de complicações precoces e tardias........................ 22 

 

 

 

 

 

  



 
 

x 
 

Lista de Abreviaturas e Siglas 

 

AVE  Acidente Vascular Encefálico 

DM2  Diabetes Mellitus do tipo 2 

DLP Dislipidemia 

HAS Hipertensão Arterial Sistêmica 

IAM Infarto Agudo do Miocárdio 

IMC Índice de massa corpórea 

BPGYR Bypass Gástrico em Y de Roux 

DBPDS Derivação Biliopancreática associado a Duodenal Switch 

ANS  Agência Nacional de Saúde Suplementar 

GV Gastrectomia Vertical  

EUA Estados Unidos da América 

UNIFESP Universidade Federal de São Paulo 

DPOC Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica 

UTI Unidade de Terapia Intensiva 

DRGE Doença do Refluxo Gastroesofágico 

IBPs Inibidor de bomba de prótons 

%PEP Percentual de perda do excesso de peso 

%PPT  Percentual de perda de peso total 

BPGUA Bypass Gástrico com única anastomose 

HbA1c 
Hemoglobina Glicada 

  
  



 
 

xi 
 

Resumo 

 

Introdução: A cirurgia bariátrica é o tratamento mais efetivo para redução e 

manutenção do peso perdido a longo prazo. A literatura médica sobre cirurgia 

bariátrica em idosos é limitada. Objetivo: O objetivo deste estudo é avaliar se há 

benefícios em realizar a cirurgia de Gastrectomia Vertical (GV) em pacientes com 

mais de 70 anos de idade e comparar os resultados com um grupo controle mais 

jovem. Métodos: As informações foram colhidas retrospectivamente de prontuário 

eletrônico de Clínica Privada de pacientes submetidos a GV entre junho de 2017 e 

setembro de 2020. Os critérios de inclusão foram pacientes com mais de 70 anos 

[(grupo Septuagenários (GS)] e submetidos a GV. Os pacientes do grupo controle 

(GC) foram selecionados com proporção de 1:1 e com idade menor que 60 anos de 

idade, de acordo com índice de massa corpórea (IMC) e comorbidades. O desfecho 

primário do estudo foi avaliar a morbidade e mortalidade no período de 30 dias de 

pós-operatório e a evolução do peso, diabetes mellitus tipo 2 (DM2), hipertensão 

arterial sistêmica (HAS) e dislipidemia (DLP) após 1 ano de seguimento. 

Resultados: Cinquenta pacientes foram incluídos no estudo, 25 em cada grupo. 

Ambos os grupos foram semelhantes em relação ao sexo, peso, IMC e presença de 

DM2. A morbidade e mortalidade em 30 dias foram semelhantes entre os grupos. O 

GS perdeu em média 26,9% do peso total inicial (19,1 - 34,2%) semelhante ao GC, 

com 28,0% (20,9 - 36,9%); (p=0,32). A taxa de remissão de DM2 (50,0% vs. 85,0%) 

(p=0,01) e HAS (30,0% vs. 64,0%; p=0,04) foi menor para pacientes do GS. Os 

pacientes do GS tiveram uma redução menor do número de medicamentos para 

HAS (-59,1% vs. -76,0%; p= 0,05). Conclusão: A cirurgia de gastrectomia vertical 

em septuagenários apresenta benefícios em relação à perda ponderal e à melhora 

de comorbidades, comparáveis a pacientes mais jovens. 
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Abstract 

 

Introduction: Bariatric surgery is the most effective treatment for long-term body 

mass index (BMI) reduction and maintenance. Very few studies on bariatric surgery 

in patients older than 70 years have been published. Objective:  The aim of this 

study is to evaluate whether there are benefits to performing SG surgery in patients 

over 70 years of age and to compare the results with a younger control group. 

Method: Data were retrospectively collected from a Private Clinic’s electronic 

medical records of patients undergoing SG between June 2017 and September 

2020. Inclusion criteria were patients older than 70 years (Septuagenarian group) 

who met all institutional protocols for bariatric surgery and underwent sleeve 

gastrectomy. Patients in the control group were selected with a 1:1 ratio and under 

60 years of age, according to body mass index and comorbidities. The primary 

endpoint of the study was to evaluate the morbidity and mortality during the 30-day 

postoperative period and total weight loss, remission, or improvement of diabetes 

mellitus (DM2), systemic arterial hypertension (SAH), and dyslipidemia (DLP), and 

reduction in the number of medications used for these diseases when the patient 

completed 1 year of postoperative follow-up. Results: Fifty patients were included in 

the study, 25 in each group. Both groups were similar regarding gender, weight, BMI 

and presence of DM2. The 30-day morbidity and mortality were similar between the 

groups. The patients in the Septuagenarian group had an average of 65.1% of 

excess weight loss (%EWL), a result that was similar to the 69.4% of the control 

group (p=0.20). Regarding the percentage of total weight loss (%TWL), the 

Septuagenarians group lost an average of 26.9% and the control group, 28% (p= 

0.32). The remission rate of DM2 (50% vs. 85% p=0.01) and SAH (30% vs. 64% 

p=0.04) was lower for septuagenarian patients. In addition, patients in the 

Septuagenarian group had less reduction in the number of medications for SAH (-

59.1% vs. -76.0% p= 0.05). Conclusion: Sleeve Gastrectomy surgery performed in 

patients over 70 years of age has benefits regarding ponderal loss and improvement 

of comorbidities, as similarly observed in patients under 60 years of age. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A obesidade é uma doença crônica, progressiva e causada por múltiplos 

fatores, entre estes uma predisposição genética e maus hábitos de vida como 

sedentarismo, aumento da ingesta de alimentos multiprocessados e açucarados, 

além do aumento de estresse e ansiedade característicos de uma rotina 

urbanizada(1,2). Devido ao acúmulo de gordura visceral há um maior risco de 

desenvolvimento de doenças metabólicas como diabetes mellitus tipo 2 (DM2), 

hipertensão arterial sistêmica (HAS) e dislipidemia (DLP). Estas doenças em 

conjunto constituem a síndrome metabólica e são responsáveis por um risco 

aumentado de infarto agudo do miocárdio (IAM) e acidente vascular encefálico 

(AVE) que são as duas principais causa de morte no Brasil e no mundo(3,4). Do ponto 

de vista epidemiológico, a obesidade se tornou uma grande epidemia. Há 

aproximadamente 600 milhões de pessoas com obesidade no mundo (70). Já no 

Brasil mais de 20% da população brasileira tem obesidade e mais de 50% está 

acima do peso(5). Economicamente, a obesidade gera um custo anual de mais de R$ 

1,4 bilhões para o sistema público de saúde brasileiro(6). 

A cirurgia bariátrica é o tratamento mais efetivo para redução e manutenção 

do peso perdido a longo prazo(7,8). Comparado ao tratamento clínico com dieta, 

mudanças do estilo de vida e medicamentos para obesidade, a cirurgia bariátrica é 

superior no controle do DM2, HAS e DLP(9). A cirurgia melhora ainda a qualidade de 

vida(10), aumenta a expectativa de vida(11) e diminui o risco para diversos tipos de 

câncer, principalmente ginecológicos como endométrio e mama, e o câncer de 

cólon(12). A cirurgia bariátrica é o tratamento de escolha para pacientes com índice 

de massa corpórea (IMC) acima de 40 ou acima de 35 desde que associado a 

outras doenças relacionadas a obesidade. O IMC é calculado dividindo-se o peso do 

paciente pela sua altura ao quadrado e seu resultado é referido como peso por 

metro quadrado(13). Em relação a idade, a cirurgia está indicada em geral para 

pacientes com idade entre 18 e 65 anos. Em pacientes adolescentes, com idade 

entre 16 e 18 anos, está poderá ser realizada desde que autorizada formalmente 

pelos pais ou responsáveis legais, por um pediatra na equipe e desde que já 

consolidados as cartilagens das epífises de crescimento dos punhos. Em idosos 

acima de 65 anos a cirurgia pode ser indicada, após uma avaliação criteriosa do 
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risco benefício em relação ao risco cirúrgico e expectativa de vida, de acordo com a 

Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica e Metabólica e por pela portaria nº 424 de 

março de 2013 do Ministério da Saúde (14,15). Apesar disto, até abril deste ano, a 

Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), que regula os procedimentos 

obrigatórios para as Seguradoras de Saúde, autorizava cobertura obrigatória da 

cirurgia bariátrica somente para pacientes com idade entre 18 e 65 anos, porém em 

parecer mais recente retirou este limite de idade (16,68). 

Existem atualmente duas técnicas cirúrgicas que são mais realizadas para o 

tratamento da obesidade, que são a Gastrectomia Vertical (GV) e o By-pass gástrico 

em y de Roux (BPGYR) (69). A GV foi incialmente descrita como primeiro passo de 

uma técnica conhecida como Derivação Bilio-Pancreática associada à técnica de 

Duodenal Switch (DBPDS). Pela dificuldade técnica enfrentada em pacientes com 

super obesidade (IMC maior que 50 kg/m2), por causa do aumento volumoso do 

fígado e da gordura visceral, a GV foi incialmente realizada como um primeiro passo 

da DBPDS e após uma perda de peso inicial o paciente era submetido a uma nova 

cirurgia para completar as demais etapas desta técnica(17). Com o tempo, notou-se 

que mesmo após a realização inicial da GV, já havia um bom resultado em relação à 

perda de peso e resolução de comorbidades. Assim a GV passou a ser empregada 

como técnica cirúrgica única, ganhando grande popularidade a partir do início da 

década passada(18,19). Atualmente esta é a técnica mais realizada nos Estados 

Unidos (EUA) e no mundo. Já no Brasil, é a segunda técnica mais realizada, atrás 

do BPGYR(20). Além do mais, a GV é tecnicamente mais simples, possui menor 

morbidade perioperatória(21,35) e baixo risco de complicações nutricionais(22), o que a 

torna como uma boa opção para pacientes idosos ou com alto risco cirúrgico(23). 

A população mundial está envelhecendo(24). A expectativa de vida ao nascer 

saltou de 51,1 anos na década de 50 para em torno de 73,5 anos no ano de 2019. 

No Brasil a expectativa de vida de um indivíduo ao nascer é de viver 

aproximadamente 76,6 anos. A expectativa de vida do idoso também está 

aumentando no Brasil. Ao atingir 65 anos um idoso tinha uma expectativa de viver 

mais 10,5 anos na década de 40, já em 2019 a expectativa de vida de um idoso de 

65 anos de idade foi de viver mais 18,9 anos para ambos os sexos e a expectativa 

de vida aos 70 anos de idade já é de mais de 15 anos. Ademais, com aumento dos 

índices de obesidade e envelhecimento da população há um aumento progressivo 
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de pessoas idosas com obesidade: no Brasil já são mais de 6 milhões de idosos 

com esta condição(25). 

Historicamente a idade é considerada como fator de risco para complicações 

e maior mortalidade após cirurgia bariátrica e a idade de mais de 50 anos já foi 

considerada uma contraindicação relativa para este tipo de cirurgia(26). No entanto, já 

existem dados publicados sobre a segurança e perda de peso da cirurgia bariátrica 

em pacientes com mais de 60 anos(27-31). Devido à perda progressiva da reserva 

funcional com o passar do tempo, ainda há dúvidas se deve haver uma idade limite 

para indicação da cirurgia(32). Há, além disso, uma tendência de maior morbidade da 

técnica de BPGYR em relação a técnica de GV em pacientes com mais de 65 anos 

de idade(33). Há uma escassez de estudos sobre cirurgia bariátrica em pacientes 

com mais de 70 anos de idade na literatura médica, e em sua maioria são estudos 

de coorte e sem um grupo controle(34-42). Pelo nosso conhecimento, não há nenhum 

estudo sobre cirurgia bariátrica em pacientes septuagenários no Brasil. 
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2. OBJETIVO 

 

O objetivo deste estudo é avaliar se há benefícios em realizar a cirurgia de GV em 

pacientes com mais de 70 anos e comparar os resultados com um grupo controle mais 

jovem.  
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3 MÉTODOS 

 

3.1  Comitê de Ética em Pesquisa 
 

O projeto foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade 

Federal de São Paulo, Parecer Nº 4.990.093 (Anexo 1). 

 

3.2 Casuística e desenho do estudo  

 

As informações foram colhidas retrospectivamente de prontuário eletrônico de 

Clínica Privada de pacientes submetidos a GV entre junho de 2017 e setembro de 

2020. 

 

3.3 Critérios de Inclusão e Exclusão  

 

Os critérios de inclusão foram pacientes com mais de 70 anos [(grupo 

Septuagenários (GS)] que cumpriram todo protocolo institucional para cirurgia 

bariátrica e submetidos a GV. Os pacientes do grupo controle (GC) foram 

selecionados com proporção de 1:1 e com idade menor que 60 anos de idade. 

Todos os pacientes do GC foram submetidos a GV e foram escolhidos com mesmo 

sexo do GS. Para seleção de um GC mais semelhante possível ao GS, foram 

selecionados pacientes prioritariamente com mesma classe de obesidade, em que a 

cirurgia tenha sido realizada com até 1 ano de diferença, pela presença ou não de 

DM e pela presença ou ausência de HAS sempre que possível e nesta ordem de 

prioridade. A seleção do GC foi feita por somente único pesquisador, antes do 

acesso aos dados dos resultados. 

 Os critérios de exclusão foram pacientes operados por outras técnicas que 

não a GV, pacientes submetidos a cirurgias revisionais, e pacientes operados por 

outra equipe, com menos de um ano de seguimento pós-operatório, além daqueles 

que tinham idade entre 60 e 70 anos. Também foram excluídos do trabalho 

pacientes acima de 70 anos que não tinham condições clínicas para realizar a 

cirurgia seja pela gravidade de comorbidades ou outras contraindicações clínicas. 
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3.4  Protocolo institucional e passos técnicos da cirurgia 

 

Foi seguido protocolo institucional que incluiu endoscopia digestiva alta 

(EDA), colonoscopia, exames cardiológicos e bioquímicos. Prova de função 

pulmonar (PFP) foi realizada somente em pacientes que tinham história prévia de 

tabagismo e com carga tabágica maior ou igual a 20 anos-maço, diagnóstico de 

doença pulmonar obstrutiva crônica (DPOC) ou asma brônquica. Os pacientes 

passaram por uma avaliação multidisciplinar que incluiu consultas com 

endocrinologista, nutricionista, psicólogo e cardiologista. Em todos os pacientes em 

uso de psicotrópicos foi feito consulta com psiquiatra e todos os pacientes 

septuagenários foram consultados por um geriatra. Não foi utilizado nenhuma escala 

de fragilidade ou de gravidade de comorbidades antes da cirurgia, mas os pacientes 

foram avaliados de forma subjetiva quanto à “performance status” pelo cirurgião 

responsável. 

 A cirurgia foi realizada em hospital com suporte para cirurgias deste porte e 

por equipe composta por um cirurgião bariátrico principal, dois cirurgiões auxiliares, 

instrumentador e um anestesista. Com o paciente posicionado em decúbito dorsal e 

pernas abertas, foi realizado pneumoperitôneo com punção com agulha de veress 

abaixo do rebordo costal esquerdo, e foram realizadas cinco punções sendo duas de 

12 mm e três de 5 mm. Inicialmente foram seccionados os vasos da grande 

curvatura gástrica junto à parede do estômago incluindo liberação ampla do fundo 

gástrico com pinça hemostática ultrassônica (Figura 1). Após foi realizado um 

grampeamento sequencial desde 4 cm acima do piloro até 1 cm do ângulo de Hiss 

com grampeador laparoscópico e cargas de 60 mm, moldado por uma sonda intra-

gástrica de 32 french, porém não justa a esta (Figura 2). Por último foi realizado de 

rotina um reforço da linha de grampo com sutura contínua, do tipo invaginante e com 

fio de polipropileno 3.0 (Figura 3, 4). Não foram utilizados drenos na cavidade 

abdominal e nem sonda nasogástrica em nenhum caso. Todos os pacientes foram 

operados por dois cirurgiões experientes em cirurgia bariátrica com mais de 100 

casos anuais. Os pacientes receberam antibioticoterapia profilática com cefazolina, 

profilaxia de eventos tromboembólicos com meia elástica compressiva, estímulo a 

deambulação e uma dose diária de enoxaparina 40 mg. Foi iniciado dieta com 

líquidos claros (água, chá, gelatina, água de coco etc.) com volume de 40 ml a cada 
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30 minutos na manhã do primeiro dia após a cirurgia, e os pacientes receberam alta 

hospitalar caso tivessem sinais vitais normais, sintomas de dor controlados e boa 

aceitação da dieta oferecida. 

 

Figura 1 – o primeiro passo da cirurgia é a secção de vasos da grande curvatura 

gástrica. 
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Figura 2 – Grampeamento vertical desde 4 cm acima do piloro até o ângulo de Hiss. 

 

 

 

 

 



12 
 

 
 

 

Figura 3 – Reforço da linha de grampeamento, com ponto invaginante com fio de 
polipropileno 3-0. 
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Figura 4 – Aspecto final do estômago operado. 
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3.5 Desfechos do estudo 

 

 O desfecho primário do estudo foi avaliar dados de tempo de internação, 

morbidade e mortalidade, evolução do peso, remissão ou melhora de DM2, HAS e 

DLP e redução do número de medicamentos utilizados para estas doenças com 1 

ano de seguimento pós-operatório. As complicações precoces foram definidas como 

complicações ocorridas até 30 dias após o procedimento e tardias todas ocorridas 

após este período. A avaliação da perda de peso foi feita com cálculo de percentual 

de perda do excesso de peso (%PEP) pela fórmula [(Peso inicial -peso final) / (peso 

inicial - peso ideal) x 100] e percentual de perda de peso total (%PPT) pela fórmula 

[(Peso inicial – Peso final / Peso inicial) x 100]. O peso ideal foi considerado como o 

peso que o paciente teria caso tivesse o IMC de 25. A remissão completa do DM2 foi 

definida por hemoglobina glicada menor ou igual a 6% sem uso de medicamentos 

hipoglicemiantes e a melhora quando houve redução do número de medicamentos 

hipoglicemiantes ou redução da dose de insulina. Em relação a HAS a remissão 

completa foi definida como pressão arterial menor ou igual a 120x80mmhg sem 

medicamentos anti-hipertensivos e a melhora quando houve redução do número de 

medicamentos anti-hipertensivos. A remissão completa de DLP foi definida com 

normalização do painel lipídico na ausência de medicamentos e a melhora quando 

foi possível reduzir o número de medicamentos anti-lipídicos ou caso tenha havido 

melhora dos níveis lipídicos com o mesmo número de medicamentos. Avaliou-se 

também o número em média de medicamentos para estas respectivas 

comorbidades e comparamos o percentual de redução do número de medicamentos 

entre os dois grupos(45, 46). Foi ainda avaliado e comparado qual percentual de 

pacientes atingiram o sucesso da perda de peso após um ano de cirurgia, 

tradicionalmente considerado como a perda de excesso de peso maior que 50% ou 

como a perda de pelo menos 20% do peso total(47, 48). Infecção de sítio cirúrgico foi 

definido como secreção purulenta no sítio cirúrgico ou outros sinais clínicos de 

infecção como hiperemia, dor e calor na ferida operatória, confirmados ou não com 

exames laboratoriais, sendo classificada como superficial quando envolve pele e 

tecido subcutâneo, profunda quando atinge tecidos profundos como músculo e 

fáscia ou órgão associada quando envolve órgãos e espaços intra-abdominais(49). 

Fístula foi definida de acordo com critério da United Kingdom Surgical Infection 
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Study como vazamento de conteúdo luminal de uma junção cirúrgica entre dois 

órgãos ocos. Além disso, pode ser o vazamento de uma linha de sutura ao redor de 

um órgão, emergindo para parede abdominal, dreno ou gerando uma coleção ao 

redor do órgão(50,51). A gravidade das complicações peri-operatórias foi avaliada de 

acordo com a classificação de Clavien-Dindo(52). Também foram avaliadas 

complicações tardias. Doença do refluxo gastroesofágico (DRGE) foi considerada 

presente caso paciente apresentasse sintomas típicos de refluxo com incômodo pelo 

menos duas vezes na semana, ou necessitasse de uso de Inibidores de Bomba de 

prótons (IBPs), por exemplo Omeprazol, Pantoprazol etc. Quando o paciente não 

tinha o diagnóstico de DRGE antes da cirurgia, foi considerado “DRGE de novo”, ou 

seja, como consequência à cirurgia realizada(53). Caso o paciente apresentasse dor 

epigástrica recorrente após a cirurgia, consideramos como uma complicação tardia e 

denominamos epigastralgia. Hipovitaminose foi definido como quando valor 

plasmático estivesse abaixo do intervalo de referência e necessitasse de 

reposição(54). 

 

3.6 Análise Estatística 

 

As análises inferenciais empregadas com o intuito de comparar os grupos 

etários (menos de 60 anos, mais de 70 anos) foram Qui-Quadrado de Pearson(55), 

Exato de Fisher ou sua extensão(55), t-Student para amostras independentes(56) e 

Mann-Whitney(57). O teste de Shapiro-Wilk (57) também foi aplicado com o intuito de 

confirmar a distribuição Normal das variáveis numéricas. Em todas as conclusões 

obtidas através das análises inferenciais foi utilizado o nível de significância alfa 

igual a 5%. Os dados foram digitados em planilhas do Excel 2010 for Windows para 

o adequado armazenamento das informações. As análises estatísticas foram 

realizadas com o programa estatístico IBM-SPSS Statistics versão 24. 
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4 RESULTADOS 

 
 

4.1 Dados Antropométricos  

 

Entre junho de 2017 e setembro de 2020, 25 pacientes com mais de 70 anos 

de idade foram submetidos a técnica de GV e completaram 1 ano de 

acompanhamento pós-operatório (GS) e outros 25 pacientes foram selecionados e 

incluídos no GC. Os dados demográficos, antropométrico, de doenças associadas 

bem como do número de medicamentos usados pelos pacientes no período pré-

operatório estão resumidos na Tabela 1. 

 Com relação à idade, os pacientes do GS tinham idade média de 71,9 anos 

(70-78 anos), enquanto os pacientes do GC tinham idade média de 54,8 anos (30-59 

anos).  Em relação ao sexo, os dois grupos eram iguais, com 2 pacientes do sexo 

masculino (8%) e 23 pacientes do sexo feminino (92%) em cada grupo. A média de 

peso (110,7 Kg vs. 108,6 Kg; p=0,75) e do IMC (43,4 vs. 42,7; p=0,51) pré-

operatório foram semelhantes entre os dois grupos. Além disso a presença de DM2 

foi semelhante nos dois grupos, porém com uma tendência a maior prevalência de 

HAS no GS e com uma prevalência estatisticamente maior de DLP neste grupo. Em 

relação ao número médio de medicamentos para cada uma destas doenças não 

houve diferença entre os dois grupos, apesar de 3 pacientes do GS terem DM2 com 

necessidade de uso de Insulina e nenhum paciente no GC. 
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Tabela 1 – Comparação de dados antropométricos e comorbidades entre pacientes 

dos grupos de septuagenários e grupo controle no período pré-operatório. 

 GS GC p 

Idade média (anos) 71,9 (70-78) 54,8 (30-59)  

% Mulheres 92% 92% >0,999a 

Peso pré-operatório (Kg) 110,7 (85-161) 108,6 (90,5-145) 0,756c 

IMC pré-operatório (Kg/m2) 43,4 (37,6-63,7) 42,7 (35,9-54,4) 0,516c 

Presença de Comorbidades 25 (100%) 18 (72%)  

Diagnóstico de DM2 14 (56%) 14 (56%) >0,999b 

Número de medicamentos para DM2 

(média por paciente diabético) 1,8 1,4 0,803c 

Uso de Insulina 3 (12%) 0 (0%)  

Diagnóstico de HAS 20 (80%) 14 (56%) 0,069b 

Número de medicamentos para HAS 

(média por paciente hipertenso) 2,2 2,5 0,334c 

Diagnóstico de DLP 21 (84%) 17 (68%) 0,001b 

Número de medicamentos para DLP 

(média por paciente com dislipidemia) 1 1,1 0,910c 

Cirurgias prévias 17 (68%) 14 (56%) 0,382b 

a Exato de Fisher ou sua extensão, b Qui-Quadrado de Pearson, c Mann-Whittney 

 

4.2  Dados da Hospitalização  

 

A Tabela 2 resume os resultados de tempo de internação hospitalar, 

necessidade de internação em UTI e necessidade de reinternação. O tempo de 

internação bem como o número de pacientes que precisaram de internação em UTI 

foi semelhante entre os dois grupos. No GS os pacientes permaneceram em média 

1,6 dias (1-3 dias) dias internados e apenas um paciente necessitou de internação 

em UTI. Em três pacientes (12%) do GS foi realizado colecistectomia concomitante à 

GV e em um paciente deste grupo foi realizado, em conjunto, uma correção de 

hérnia de hiato volumosa com crurorrafia. Este paciente permaneceu um dia 
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internado em UTI para monitorização e recebeu alta hospitalar no segundo dia de 

pós-operatório sem complicações. No GC o tempo de internação foi em média 1,6 

dias (1-3 dias) semelhante ao GS. Além disso apenas um paciente permaneceu 

internado em UTI (4%). Um paciente de cada grupo necessitou retornar ao pronto 

atendimento e para reinternação. 

Tabela 2 – Comparação de dados de hospitalização e cirurgias concomitantes entre os grupos 

de septuagenários e grupo controle. 

 GS GC p 

Tempo de internação hospitalar (dias) 1,6 (1-3) 1,6 (1-3) 0,791c 

Necessidade de UTI (nº de pacientes) 1 (4%) 1 (4%) >0,999a 

Reinternação em 1 mês (nº de pacientes) 1 (4%) 1 (4%) >0,999a 

Colecistectomia concomitante 3 (12%) 0 (0%) 0,235a 

Correção hérnia de hiato concomitante 1 (4%) 0 (0%) >0,999a 

a Exato de Fisher, b Qui-Quadrado de Pearson, c Mann-Whitney 

 

 

4.3  Complicações precoces e tardias 

 

A Tabela 3 mostra resultados de complicações precoces e tardias, bem como 

mortalidade. Não houve mortes em nenhum dos dois grupos. Além disso não houve 

necessidade de conversão para cirurgia aberta, necessidade de reoperação ou 

fístula nos dois grupos. Houve 2 complicações precoces em cada grupo (8% vs. 8% 

p= >0,99). No GS um paciente apresentou náuseas e vômitos do pós-operatório com 

boa resposta ao tratamento clínico medicamentoso (Clavien-Dindo Grau 1) e outro 

paciente apresentou no décimo quinto dia de pós-operatório um AVE isquêmico e 

precisou ser reinternado para tratamento clínico (Clavien-Dindo Grau 2). Este 

paciente apresentou sequela na fala com boa reabilitação com Fonoaudiólogo, 

porém sem sequelas motoras. No GC um paciente apresentou náuseas e vômitos 

do pós-operatório também com boa resposta ao tratamento clínico (Clavien-Dindo 

grau 1) e outro paciente apresentou Infecção de Sítio Cirúrgico Superficial e 

necessitou de reinternação no oitavo dia de pós-operatório para antibioticoterapia 

endovenosa (Clavien-Dindo grau 1), permanecendo dois dias internado e recebendo 

alta hospitalar para término do tratamento com antibioticoterapia oral domiciliar. Em 

relação às complicações tardias 7 pacientes (28%) do GS apresentaram algum tipo 
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de complicação, sendo 4 pacientes com sintomas de DRGE, 1 paciente com 

epigastralgia e 2 pacientes com Hipovitaminose. No GC 13 pacientes (52%) 

apresentaram complicações tardias, sendo 9 com DRGE, 4 com Epigastralgia e 4 

com Hipovitaminose. 

Tabela 3 – Comparação de complicações precoces e tardias entre os grupos septuagenários e 

grupo controle. 

 GS GC p 

Mortalidade  0 (0%) 0 (0%) - 

Reoperação em 1 mês 0 (0%) 0 (0%) - 

Complicações precoces  2 (8%) 2 (8%) >0,999a 

Conversão para Cirurgia Aberta  0 (0%) 0 (0%) - 

Fístula da linha de grampo  0 (0%) 0 (0%) - 

Náuseas e Vômitos do pós-operatório 1 (4%) 1 (4%) >0,999a 

Infecção de Sítio Cirúrgico Superficial 0 (0%) 1 (4%) >0,999a 

Eventos trombóticos  1 (4%) 0 (0%) - 

Complicações Respiratórias  0 (0%) 0 (0%) - 

Sangramentos 0 (0%) 0 (0%) - 

Complicações tardias 7 (28%) 13 (52%) 0,083 

DRGE 4 (16%) 9 (36%) 0,107b 

Epigastralgia 1 (4%) 4 (16%) 0,349a 

Hipovitaminose 2 (8%) 4 (16%) 0,667a 

a Exato de Fisher, b Qui-Quadrado de Pearson, c Mann-Whitney 

 

 

4.4 Evolução do Peso 

 

Os resultados de perda de peso após 1 ano de acompanhamento dos dois 

grupos estão resumidos na tabela 4. Os pacientes do GS perderam em média 65,1% 

(49,3 - 91,9%) de excesso de peso, resultado que foi semelhante aos 69,4% (48,2-

95,5%) do GC (p=0,20). Em relação a percentual de perda do peso total o GS 

perdeu em média 26,9% (19,1 - 34,2%), semelhante ao GC com 28% (20,9 - 36,9%); 

(p= 0,32). Com relação ao percentual de pacientes considerados como tendo 

sucesso da cirurgia em relação a perda de peso, no GS 96% dos pacientes tiveram 

perda maior que 50% do excesso de peso e 92% perderam mais de 20% do peso 
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total. No GC estes índices foram semelhantes, de 92% e 100%, respectivamente 

(p=>0,99; p=0,49). 

Tabela 4 – Comparação da evolução do peso entre os grupos de septuagenários e 
grupo controle após 1 ano de acompanhamento pós-operatório. 
 

 GS GC p 
 

Peso médio do pós-operatório (Kg) 80,7 (62-120) 78,3 (62-105) 0,472c 

IMC médio do pós-operatório (Kg/m2) 31,7 (26-44) 30,7 (25,7-41,5) 0,204c 

Média do Percentual de Perda do 

Excesso de Peso (%PEP) 
65,1% (49,3-91,9%) 69,4% (48,2-95,5%) 0,201d 

Média do Percentual de Perda de Peso 

Total (%PPT)  
26,9% (19,1-34,2%) 28% (20,9-36,9%) 0,320d 

Pacientes com Perda de peso maior 

que 50% do Excesso de peso  
24 (96%) 23 (92%) >0,999a 

Pacientes com perda de peso maior que 

20% 
23 (92%) 25 (100%) 0,490a 

a Exato de Fisher ou sua extensão, c Mann-Whitney, d t-Student para amostras independentes 

 

4.5 Remissão de Comorbidades e número de medicamentos 

 

As mudanças em relação às comorbidades dos dois grupos e a alteração de 

uso de medicamentos estão demonstrados nas tabelas 5 e 6. Dos pacientes do GS, 

50% tiveram remissão da DM2, 30% de remissão da HAS e 4% remissão de DLP. 

No GC a remissão de comorbidades foi maior para DM2 e HAS. Houve 85% de 

remissão da DM2 (p=0,01), 64% de remissão da HAS (p=0,04) e 35% de remissão 

da DLP (0,14). Com relação ao uso de medicamentos, os pacientes do GS 

passaram a tomar em média menos 72% de medicamentos para DM2, menos 59% 

medicamentos para HAS e menos 20% de medicamentos para DLP; Aqueles do GC 

tiveram uma redução de 92%, 76% e 66% de medicamentos para DM2, HAS e DLP, 

respectivamente. A diferença foi estatisticamente significante para redução de 

medicamentos para HAS (p=0,05) e uma tendência a maior redução para 

medicamentos de DLP (0,07). 

 

 

 

 



22 
 

 
 

 

 

 

Tabela 5 – Comparação de remissão e melhora de comorbidades entre os grupos de 

septuagenários e grupo controle após 1 ano de acompanhamento pós-operatório. 

 GS GC p 

Remissão do DM2 - nº de pacientes (%) 7 (50%) 12 (85%) 0,018b 

Melhora do DM2 - nº de pacientes (%) 5 (35%) 2 (14%) 0,103a 

Remissão da HAS - nº de pacientes (%) 6 (30%) 9 (64%) 0,048b 

Melhora da HAS - nº de pacientes (%) 10 (50%) 4 (28%) 0,409b 

Remissão DLP - nº de pacientes (%) 1 (4%) 6 (35%) 0,144a 

Melhora DLP - nº de pacientes (%) 9 (42%) 4 (23%) >0,999a 

aExato de Fisher ou sua extensão, bQui-Quadrado de Pearson, cMann-Whitney 

 

 

 

Tabela 6 – Comparação da redução de uso de medicamentos para DM2, HAS e DLP 

entre os grupos de septuagenários e grupo controle após um ano de 

acompanhamento pós-operatório. 

c Mann-Whitney 
GS*(Antes)-média de medicamentos por paciente; GS** (Depois)-média de medicamentos por paciente; 

GC* (Antes)-média de medicamentos por paciente; GC** (Depois)-média de medicamentos por 
paciente 

 

 

 

 

 GS*  

(Antes) 

GS** 

(Depois) 
Redução (%) 

GC*  

(Antes) 

GC** 

 (Depois) 

Redução 

(%) 

p 
 

DM2 1.8 0.5 72.3% 1.4 0.1 92.9% 0.11c 

HAS 2.2 0.9 59.1% 2.5 0.6 76.0% 0.05c 

DLP 0.5 0.4 20.0% 0.6 0.2 66.7% 0.07c 
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5 DISCUSSÃO 

 

Diante da pandemia de obesidade e do envelhecimento da população mundial 

há também um aumento progressivo dos índices de obesidade na população idosa. 

Entretanto, assim como há um preconceito ao tratamento da obesidade em 

pacientes jovens, no idoso este tabu é ainda maior. Existe uma percepção geral de 

que a cirurgia bariátrica traz um risco desnecessário para pacientes que já têm uma 

expectativa de vida pequena e que teriam resultados pouco expressivos após a 

cirurgia. Contudo, pacientes com mais de 70 anos de idade têm atualmente uma 

expectativa de vida maior que 15 anos em média, o que nos leva a reconsiderar este 

conceito. Há ainda uma escassez de estudos sobre o tema na literatura médica. 

Assim este estudo contribui para e melhorar o manejo do tratamento da obesidade e 

indicações da GV em idosos. 

Neste estudo caso controle, os grupos estudados foram inicialmente 

semelhantes em relação ao peso, IMC, sexo e prevalência de DM2 antes da cirurgia. 

Apesar de haver três pacientes em uso de insulina no GS, denotando uma maior 

gravidade desta patologia neste grupo. A prevalência de HAS teve uma tendência 

estatística de ser mais frequente no GS, e a prevalência de DLP foi estatisticamente 

maior neste grupo. O limite de idade de 60 anos no GC foi escolhido pois já foi 

utilizado anteriormente por outros autores que estudaram cirurgia bariátrica em 

idosos(43,44).  

Ambos os grupos tiveram um breve período de internação, poucos pacientes 

necessitaram de internação em UTI bem como de reinternação. Não houve 

mortalidade entre os grupos e não ocorreu nenhum episódio de fístula. A morbidade 

perioperatória foi semelhante entre os dois grupos. No GS ocorreu um episódio de 

AVE em um paciente que tinha já múltiplas comorbidades. Em relação às 

complicações tardias, houve uma tendência de maior número de complicações nos 

pacientes do GC, e principalmente por epigastralgia e sintomas de DRGE. No 

estudo publicado por Pechman, et al.(35) baseado em um extenso banco de dados 

(American College of Surgeons-National Surgical Quality Improvement Project) que 

avaliaram dados de internação e morbimortalidade de 1498 pacientes acima de 70 

anos submetidos a cirurgia bariátrica, 751 pacientes foram submetidos a BGYR e 

747 pacientes foram submetidos a GV. Os dados destes pacientes foram 
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comparados com grupo controle (<70 anos) com 161.897 pacientes. Este estudo 

demonstrou maior mortalidade (1% vs. 0,1% p<0,01) e morbidade no grupo de 

septuagenários. As taxas de várias complicações como insuficiência renal aguda, 

infarto agudo do miocárdio e eventos tromboembólicos foram maiores nos pacientes 

septuagenários submetidos ao BGYR, porém não nos pacientes septuagenários 

submetidos a GV. Além disso houve um acréscimo de morbidade e mortalidade nos 

pacientes com menor capacidade funcional. Estes autores concluem que a GV 

deveria ser a técnica de escolha em pacientes septuagenários com comorbidades 

graves e que a capacidade funcional deve ser incluída nos critérios de risco para 

cirurgia. Amlish, et al.(64) investigaram o papel do grau de fragilidade do paciente 

idoso na incidência e gravidade de complicações pós cirurgia bariátrica. Estes 

autores concluíram que a fragilidade é um fator de risco significante para uma gama 

de complicações pós cirurgia bariátrica. Além disso, o aumento da idade e do IMC 

têm uma correlação positiva fraca com os valores de grau de fragilidade. Assim a 

presença de fragilidade pode ser usada como estratificação de risco para indicação 

de cirurgia bariátrica em idosos, apesar de este dado não ter sido avaliado em nosso 

estudo.  

A média de peso e de IMC após 1 ano de cirurgia também foram semelhantes 

entre os dois grupos. Estes resultados são semelhantes aos encontrados por outros 

autores. Parmar, et al.,(38) em estudo publicado em 2017, também não encontraram 

diferença em relação a %PEP e %PPT de pacientes septuagenários em relação a 

pacientes com menos de 60 anos após 1 ano de acompanhamento (%PEP de 

74,0% vs. 73,9%; p=0,95; %PPT de 32,2% vs. 33,9% p= 0,63). Porém, neste estudo 

foram utilizadas diferentes técnicas de cirurgia bariátrica [7 pacientes submetidos a 

BGYR, 2 pacientes GV e 1 paciente a bypass gástrico com única anastomose 

(BPGUA)], o que dificulta comparações. No estudo publicado por Al-Kurd, et al,(37) 

em 2018, os autores compararam os resultados de 30 pacientes septuagenários 

submetidos a GV com um grupo controle com menos de 50 anos de idade em uma 

razão de 1:2. Os pacientes do grupo com mais de 70 anos de idade apresentaram 

um %PEP de 63,7% vs. 72,9% no grupo controle (p= 0,14) e um % PPT de 24,6% 

vs. 28,3%, respectivamente (p= 0,11) mas, apesar de representar uma tendência a 

maior perda de peso nos mais jovens, os resultados não foram estatisticamente 

significantes. Já no estudo publicado por Smith, et al.(42) em 2019, os autores 
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demonstraram que os pacientes septuagenários perderam menos peso em relação 

aos pacientes mais jovens. Neste estudo 202 pacientes septuagenários foram 

submetidos a GV e comparados com dois grupos controles de pacientes mais 

jovens, um com menos de 45 anos e outro com idade entre 45 e 69 anos. Os 

pacientes septuagenários tiveram um %PEP e %PPT de 53,8% e 25,7%; 

comparados com 55,6% e 27,9% dos pacientes entre 45 e 69 anos e 59,3% e 30,7% 

dos pacientes com menos de 45 anos, respectivamente. (p<0,01). Em relação a 

estudos realizados em pacientes com idade acima de 60 anos, alguns estudos 

demonstraram uma perda ponderal menor no idoso. Por exemplo, no estudo 

publicado por Faucher, et al. em 2019(58) em que compararam resultados de perda 

de peso e composição corporal entre um grupo de pacientes acima de 60 anos com 

grupo de pacientes com menos de 60 anos os autores descreveram um %PEP de 

60,6% e um %PPT de 25,5% para pacientes acima de 60 anos de idade e um %PEP 

de 66,8% e %PPT de 27,8% para pacientes com menos de 60 anos de idade. 

Apesar de uma diferença discreta, foi estatisticamente significante (p<0,05). Este 

achado está de acordo com outros estudos que avaliaram a cirurgia bariátrica em 

pacientes na faixa etária acima de 60 anos, mostrando uma tendência a menor 

perda ponderal no idoso(59-63). Em relação aos critérios de sucesso da cirurgia 

adotados os pacientes de ambos os grupos apresentaram ótimo resultado em 

relação ao peso, com 96% dos pacientes do GS atingindo perda de mais de 50% do 

excesso de peso e mais de 92% com mais de 20% de perda do peso total, 

semelhante ao GC. Entretanto, é importante ressaltar que a perda de peso em si 

não é o único critério utilizado para definir o sucesso global da cirurgia bariátrica, 

pois esta envolve mudanças mais amplas como uso de medicamentos, melhora de 

comorbidades, qualidade de vida e até mudanças psicológicas. 

Além do sucesso da perda de peso após a cirurgia, os pacientes 

apresentaram melhora importante das doenças associadas, e houve ainda redução 

significativa do número de medicamentos em ambos os grupos. Entretanto, as taxas 

de remissão de DM2 (50% vs. 85% p=0,01) e HAS (30% vs. 64% p=0,04) foram 

menores para os pacientes do GS. Além disso, os pacientes do GS tiveram menor 

redução do número de medicamentos para HAS (-59,1% vs. -76,0% p= 0,05) e uma 

tendência a uma menor de redução de medicamentos para DLP (-20,0% vs. -66,7% 

p= 0,07); Estes resultados podem ser explicados pois em geral quanto mais idoso, 
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maior o tempo de duração das doenças associadas, o que dificulta a remissão 

destas doenças. Além disso haviam três pacientes do GS que usavam insulina, 

mostrando maior gravidade de DM2 neste grupo. Estes resultados são diferentes 

dos encontrados por outros autores. No estudo publicado por Smith, et al., já citado 

acima, os pacientes septuagenários tiveram uma taxa de remissão de comorbidades 

semelhantes em relação aos pacientes mais jovens. Além disso em outros dois 

estudos também já citados acima (Parmar, et al; Al-Kurd, et al), não houve diferença 

da remissão ou melhora de comorbidades comparado a mais jovens(38,37) . 

Pelo nosso conhecimento, este é o único estudo realizado no Brasil que 

avaliou os resultados de cirurgia bariátrica em um grupo de pacientes com mais de 

70 anos de idade. Porém outros autores brasileiros publicaram resultados sobre 

cirurgia bariátrica em idosos em uma faixa etária menor. Em 2015, Pajecki et al(65) 

publicaram estudo retrospectivo em que compararam resultados de pacientes com 

idade entre 60 e 65 anos com pacientes com idade maior que 65 anos, submetidos 

ao BGYR via Laparotomia. Os autores concluíram que os pacientes acima de 65 

anos tiveram uma maior morbimortalidade, porém com perda de peso e resolução 

de comorbidades semelhantes. Em publicação mais recente de um estudo clínico 

prospectivo randomizado (BASE Trial), Pajecki, et al(66) avaliaram resultados 

perioperatórios de pacientes com mais de 65 anos submetidos à GV ou ao BGYR. 

Neste estudo foram avaliados dados de 36 pacientes. Os autores concluíram que os 

pacientes submetidos a BGYR tiveram maior número de complicações graves 

comparados com pacientes submetidos à GV, apesar de estatisticamente 

insignificante. Em outro estudo recente publicado por Pajecki et al(67), com mesmo 

grupo de pacientes estudados (BASE Trial), foram avaliados resultados de 1 ano de 

acompanhamento. Os autores concluíram que os pacientes submetidos ao BGYR 

tiveram maior %PEP, maior %PPT, maior queda de hemoglobina glicada (HbA1c) e 

controle de LDL em relação a pacientes submetidos a GV. 

A importância deste estudo está em demonstrar que a cirurgia bariátrica do 

tipo gastrectomia vertical é segura, mesmo em pacientes com mais de 70 anos de 

idade, desde que selecionados em conjunto com um time de especialistas. Ademais, 

estes pacientes apresentam uma boa perda de peso com 1 ano de pós-operatório e 

neste estudo esta perda foi semelhante aos pacientes mais jovens. Porém os 

pacientes septuagenários apresentam uma resistência maior à remissão de DM2 e 
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menor redução do uso de medicamentos para HAS e DLP. Assim, este estudo, junto 

com outros dados mais recentes na literatura médica sobre cirurgia bariátrica em 

idosos, encoraja outros cirurgiões bariátricos e médicos desta área a ampliarem sua 

margem de indicação da cirurgia bariátrica para pacientes mais idosos. Porém, este 

estudo tem uma série de limitações. Além de ser um estudo retrospectivo, tem um 

número pequeno de pacientes avaliados, limitando algumas aferências estatísticas. 

Foram avaliados ainda apenas resultados por um período curto de 

acompanhamento, sendo necessário mais dados sobre resultados desta cirurgia à 

longo prazo pois estamos lidando com uma doença crônica e de caráter progressivo. 

Finalmente, este estudo abre uma fronteira para novos estudos sobre cirurgia 

bariátrica em idosos, principalmente para melhor definição de quais os melhores 

critérios utilizados para seleção destes pacientes para cirurgia, de qual a técnica 

seria mais adequada nesta faixa etária, se deve haver um limite de idade para 

realizar a cirurgia bariátrica, de como serão os resultados com acompanhamento à 

longo prazo e da possível melhora de qualidade de vida e capacidade funcional dos 

pacientes idosos. 
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6 CONCLUSÃO 

 

A cirurgia de Gastrectomia Vertical realizada em pacientes com mais de 70 anos 

de idade apresenta benefícios em relação à perda ponderal e melhora de 

comorbidades, e estes são semelhantes a pacientes com menos de 60 anos de 

idade. 
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ANEXOS 

 



 
 

 
 

Anexo 1. Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

1. Informações gerais 

O(A) senhor(a) está sendo convidado a participar da pesquisa “Gastrectomia 

Vertical em Septuagenários: um estudo caso controle”, na qualidade de voluntário. 

Ao longo deste termo, estão descritas informações sobre os objetivos da pesquisa, 

os riscos e benefícios, quais informações sobre o senhor(a) serão utilizadas, quais 

procedimentos ocorrerão e seus direitos e deveres caso escolha participar.  

Para decidir se o senhor(a) gostaria ou não de participar do estudo, por favor, 

leia atentamente as informações a seguir e esclareça todas as suas dúvidas com 

o(a) pesquisador(a) responsável e sua equipe antes de assinar este documento. 

O(A) senhor(a) tem total liberdade de se recusar a participar deste estudo ou 

de retirar sua autorização a qualquer momento, mesmo se o estudo já tenha 

iniciado, e sua decisão não acarretará qualquer tipo de penalização ou prejuízo por 

parte dos pesquisadores.  

Caso opte pela sua participação, duas vias integrais e originais deste 

documento deverão ser rubricadas (assinatura abreviada) em todas as páginas e 

assinadas ao final pelo(a) senhor(a) e pelo(a) pesquisador(a). Uma delas será 

arquivada no centro de pesquisa e a outra lhe será entregue. 

Este projeto foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Prevent 

Senior (CEPPS) e obedece aos critérios de ética na Pesquisa com seres Humanos, 

conforme a Resolução CNS nº 466/2012.  

Os Comitês de Ética são equipes responsáveis pela análise ética e aprovação 

de projetos que envolvem seres humanos, seguindo rigorosos critérios que 

garantem a segurança daqueles que optam por participar de estudos clínicos. 

Caso o(a) senhor(a) tenha qualquer dúvida sobre a ética deste projeto poderá 

fazer contato direto com o CEPPS, cujo coordenador é o Dr. Álvaro Razuk Filho, no 

e-mail cepps@preventsenior.com.br ou no telefone (11) 4085-9070 localizado na Av. 

Brigadeiro Luiz Antônio, 3521 – 9º andar – CEP: 01401-001, São Paulo/SP, de 

segunda a sexta das 08:00 às 17:00; É possível também realizar contato com a 

CONEP, cujo coordenador é o Dr. Jorge Venâncio Alves, no e-mail 



 
 

 
 

conep@saude.gov.br ou no telefone (61) 3315-5877 localizado em SRTVN 701, Via 

W 5 Norte, lote D - Edifício PO 700, 3º andar – Asa Norte - CEP: 70719-040 – 

Brasília/DF, de segunda à sexta-feira das 08:00 às 18:00. Ou ainda com o Comitê de 

Ética em Pesquisa (CEP) da Universidade Federal de São Paulo, situado na Rua 

Botucatu, 740, 5. andar (sala 557) CEP 04023-900, Vila Clementino, São Paulo/SP, 

telefones (11) 5571-1062 ou (11) 5539-7162, às segundas, terças, quintas e sextas, 

das 09:00 às 12:00hs ou pelo e-mail cep@unifesp.br . 

 

Além disso, o(a) pesquisador(a) responsável pelo estudo, Dr. Alberto 

Goldemberg, poderá ser contatado(a) no telefone (11) 2151-5214 ou no e-mail 

goldenb@terra.com.br para tirar qualquer dúvida. 

 

2. Objetivo da pesquisa 

 

O objetivo deste estudo é avaliar a alteração do peso e das doenças 

metabólicas associadas a obesidade em pacientes com mais de 70 anos de idade 

submetidos a GV e comparar estes resultados com um grupo controle mais jovem.   

 

3. Procedimentos da pesquisa 

 

Serão avaliados dados de prontuário eletrônico pelo pesquisador e eventual 

contato telefônico para confirmar dados. Não serão realizados nenhum exame ou 

procedimento adicional a não ser os que já são realizados com forma padrão de 

tratamento para pacientes submetidos a este tipo de cirurgia. Todos os dados serão 

colhidos e armazenados de forma anônima e não será vinculado a pesquisa em 

hipótese nenhuma dados pessoais como nome, telefone ou documentos pessoais. 

 

4. Quantidade de pacientes incluídos no estudo 

 

  Será pesquisado grupo de 25 pacientes com mais de 70 anos e comparar 

resultados com grupo de 25 pacientes com menos de 60 anos de idade. 
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5. Tempo de duração do estudo 

1 ano 

 

6. Riscos e benefícios ao participar da pesquisa 

 

✓ Riscos em participar da pesquisa: Como se trata de pesquisa retrospectiva, ou 

seja, referente a dados que já ocorreram no passado, os riscos em participar desta 

pesquisa são mínimos, mas existem. O principal risco deste tipo de pesquisa é a 

vinculação e divulgação de dados pessoais, porém serão tomadas todas as medidas 

cabíveis para que não ocorra de nenhuma forma acesso a estes dados, de forma 

que todos os dados colhidos serão somente referentes a perfil demográfico, 

características antropométricas e dados de exames médicos, e estes dados serão 

armazenados de forma anônima sendo cada paciente referido com as letras iniciais. 

O principal risco deste tipo de pesquisa é a vinculação e divulgação de dados 

pessoais, porém serão tomadas todas as medidas cabíveis para que não ocorra de 

nenhuma forma acesso a estes dados, de forma que todos os dados colhidos serão 

somente referentes a perfil demográfico, características antropométricas e dados de 

exames médicos, e estes dados serão armazenados de forma anônima sendo cada 

paciente referido com letras iniciais. 

✓ Benefícios em participar da pesquisa: O participante será beneficiado ao 

contribuir com a comunidade científica com avanços na forma de tratamento da 

obesidade o que proporcionará melhores formas de tratamento tanto para o 

participante como para outros milhares de pacientes que se encontram em condição 

médica semelhante. 

 

7. Segurança/confidencialidade e sigilo dos dados 

É garantido pelo(a) pesquisador(a) responsável e por toda a equipe que seus 

dados pessoais e clínicos não serão acessados por pessoas que não fazem parte do 

estudo, ou seja, serão mantidos confidenciais, além de garantir também o sigilo por 

parte dos envolvidos no projeto de todas as informações relativas a ele.  

 

Todos os dados armazenados por esta pesquisa respeitarão a 

confidencialidade do participante de forma que todos os dados serão armazenados 



 
 

 
 

com identificação anônima e os dados a serem publicados não revelarão em 

hipótese nenhuma a identidade de cada paciente. 

 

8. Direito à indenização 

O(a) senhor(a) não receberá qualquer tipo de remuneração nem terá qualquer 

tipo de despesa ao autorizar sua participação nesta pesquisa. 

Caso ocorram danos por causa da sua participação no estudo, seu direito à 

indenização está garantido. 

 

9. Recusa e desistência da participação no estudo 

O senhor(a) tem a liberdade de se recusar a entrar no estudo assim como a 

de retirar seu consentimento (autorização) a qualquer momento, mesmo que a 

pesquisa já tenha se iniciado e não terá nenhum prejuízo por causa desta vontade. 

Caso haja a desistência, é necessário apenas avisar o(a) pesquisador(a) para que 

ele(a) possa encaminhar as orientações finais. 

 

10. Publicação dos resultados da pesquisa 

Os resultados poderão se tornar públicos na forma de textos científicos que 

serão divulgados em meios especializados ou congressos da área médica. 

Entretanto, nenhuma informação será vinculada ao seu nome, garantindo assim seu 

anonimato e privacidade. 

Após esses esclarecimentos, solicitamos o seu consentimento de forma livre 

e esclarecida, a fim de permitir a realização da pesquisa com base em sua 

participação.  

Uma via assinada deste termo será arquivada e a outra, fornecida ao(à) 

senhor(a). 

  



 
 

 
 

CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 Declaro que li, compreendi e fui esclarecido em minhas dúvidas quanto ao 

estudo intitulado “Gastrectomia Vertical em Septuagenários: um estudo caso 

controle”. O(A) pesquisador(a) me deu tempo suficiente para decidir de forma livre e 

esclarecida sobre a minha participação nesta pesquisa.  

Compreendi os possíveis riscos e benefícios que este estudo pode trazer.  

Autorizo minha participação neste estudo, bem como a divulgação dos meus 

dados, mediante garantia de que eles não revelem minha identidade.  

Recebi uma via original deste Termo de Consentimento assinada e rubricada 

pelo(a) pesquisador(a) e por mim. 

Importante: se ainda houver qualquer dúvida a ser esclarecida, não assine este 

Termo. 

Nome completo do(a) participante(a)/responsável legal: 

 

 ________________________________________________________ 

 

 

___________________________________________________________________ 

Assinatura do(a) participante(a)/responsável legal 

 

Data: ____ / ____ /______  

 

 

 

Nome completo do(a) Pesquisador(a): 

 ___________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________ 

Assinatura do(a) Pesquisador(a) 

Data: ____ / ____ / ______ 

 

 

 



 
 

 
 

Anexo 2. Aprovação da Comissão de Ética em Pesquisa 
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