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Resumo 

 

Objetivo: Avaliar em pacientes obesos mórbidos submetidos à derivação 

gástrica  em Y de Roux com anel de contenção há mais de cinco anos: 1) o 

efeito a longo prazo da cirurgia nas comorbidades; 2) a relação deste efeito 

com o reganho de massa.  

Métodos: Foram estudados 140 pacientes (122 mulheres, média de idade 

de 41,4±10,6 (variação 19 a 62) anos, média de massa de 138,7±23,1 

(variação 98 a 220) kg e média de IMC de 52,3±7,9 (variação 37 a 82) 

kg/m
2
 submetidos à derivação gástrica em Y de Roux com anel de 

contenção há cinco anos ou mais. Foram analisadas as seguintes 

comorbidades: diabetes tipo 2, hipertensão arterial, doença cardiovascular, 

dislipidemia, apnéia do sono, artropatia e infertilidade, e classificadas em 

Resolvida, Melhorada, Inalterada ou Piorada no momento de menor massa 

e no último seguimento. 

Resultados: Houve diferença significativa na variação da massa nos três 

momentos do estudo (inicial x mínimo, p<0.001; inicial x final, p<0.001; 

mínimo x final, p<0.001). Não houve variação do status obtido no 

momento de menor massa para diabetes tipo 2, doença cardiovascular e 

infertilidade. Hipertensão arterial mostrou discreta piora dos resultados, 

porém, sem significância estatística (p=0,8). Houve piora dos resultados 

para dislipidemia (p=0,012), apnéia do sono (p=0,046) e artropatia 

(p=0,007). Não há relação entre a variação do IMC e a evolução da 

comorbidade para infertilidade (p=0,71, massa mínima e p=0,42, massa 

final). Há relação direta entre a variação do IMC e a evolução das 

comorbidades para diabetes tipo 2 (p=0,013, massa mínima e p=0,014, 

massa final), hipertensão arterial (p=0,015, massa mínima e p=0,001, 
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massa final) e doença cardiovascular (p=0,015, massa mínima e p=0,043, 

massa final). Há relação direta entre a variação do IMC e a evolução das 

comorbidades apenas no último seguimento para artropatia (p=0,096, 

massa mínima e p=0,0012, massa final), dislipidemia (p=0,054, massa 

mínima e p=0,015, massa final) e apnéia do sono (p=0,11, massa mínima e 

p=0,011, massa final). 

Conclusões: Em pacientes obesos mórbidos submetidos à derivação 

gástrica  em Y de Roux com anel de contenção há mais de cinco anos: (1) 

Há manutenção do status obtido para o momento de menor massa para as 

comorbidades diabetes tipo 2, hipertensão arterial, doença cardiovascular e 

infertilidade, mas não para dislipidemia, apnéia do sono e artropatia; (2) A 

melhoria de todas as comorbidades avaliadas, com exceção da infertilidade, 

associou-se diretamente ao percentual de perda de massa corpórea. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. INTRODUÇÃO 

 

A obesidade é uma doença universal, de proporções epidêmicas e com 

prevalência crescente, sendo um dos principais problemas de saúde pública 

da sociedade moderna (Mancini, 2002).   

Tradicionalmente define-se obesidade como aquela situação em que o 

indivíduo pesa 20% a mais que a sua massa ideal, a qual para ser calculada 

leva em consideração a idade, sexo e altura. O Instituto Nacional de Saúde 

Norte Americano (NIH), de forma mais precisa, definiu a obesidade 

levando em consideração o Índice de Massa Corporal (IMC) que estabelece 

uma relação da massa com a altura, sendo calculado dividindo-se a massa 

pela altura ao quadrado. Assim, são considerados abaixo da massa os 

adultos com IMC menor que 18,5 kg/m
2
, normais entre 18,5 e 24,9 kg/m

2
, 

com sobrepeso entre 25 e 29,9 kg/m
2
, obesos entre 30 e 39,9 kg/m

2
 e 

obesos mórbidos acima de 40 kg/m
2 
(Selassie, Sinha, 2011).  

Os números de indivíduos em situação de sobrepeso ou obesidade são 

muito significativos. Dados apresentados em 2003 por representantes da 

Força Tarefa Internacional da Obesidade, programa vinculado a 

Organização Mundial de Saúde, estimavam haver no mundo 1,7 bilhões de 

pessoas nesta situação (Deitel, 2003). 

Chama também a atenção o aumento importante do número de obesos 

nas últimas décadas, fenômeno este observado em todos os continentes 

(Malheiros, Freitas Jr., 2002).  
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Assim, enquanto em 1978, 14% dos adultos nos Estados Unidos eram 

obesos, em 2000 tal número aumentou para 31%. Já na Inglaterra, houve 

aumento na prevalência de obesos na população de 6% entre os homens e 

8% entre as mulheres em 1980, para 21% e 23% em 2001, respectivamente 

(Deitel, 2003).    

Os últimos levantamentos, realizados em 2008, revelam que nos 

Estados Unidos 68% da população adulta se encontrava na condição de 

sobrepeso e 34% de obesidade, enquanto no Reino Unido respectivamente 

61% e 25% se enquadrava nestas categorias (Selassie, Sinha, 2011). 

A Pesquisa de Orçamentos Familiares do Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística (IBGE) demonstrou que no Brasil em 2003 existiam 

39 milhões de pessoas com mais de 20 anos apresentando excesso de 

massa, das quais 10,5 milhões eram obesas. O excesso de massa afetava 

41% da população masculina e 40% da feminina enquanto a obesidade 

acometia 9% dos homens e 13% das mulheres adultas do País (Brasil. 

IBGE, 2004). Tal pesquisa revelou, também, que nos 30 anos que a 

antecederam, aconteceu em nosso País um expressivo aumento no 

porcentual de homens com excesso de massa e obesidade, uma vez que tais 

números eram respectivamente 18% e 3% em 1974. Já entre as mulheres, o 

excesso de massa e a obesidade cresceram 50% de 1974 a 2003 (Brasil. 

IBGE, 2004). 

A obesidade mórbida está ligada às principais causas de óbitos no 

mundo, devido às complicações de suas comorbidades (hipertensão arterial, 

diabetes tipo 2, dislipidemias, doença coronariana, câncer, entre outras) 

(Coutinho, Benchimol, 2002). 
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Estima-se que no mundo em 2002, mais de 2,5 milhões de mortes 

tenham sido relacionadas ao sobrepeso, das quais 220 mil na Europa e mais 

de 300 mil nos Estados Unidos. Naquele País é estimado que o excesso de 

massa esteja relacionado com 14% de todas as mortes por câncer entre os 

homens e 20% entre as mulheres (Deitel, 2003).   

Na América Latina é provável que 200 mil indivíduos morram 

anualmente em decorrência das comorbidades relacionadas à obesidade. A 

taxa de mortalidade para obesos mórbidos é 12 vezes maior entre homens 

com 25 a 40 anos quando comparada a indivíduos de massa normal 

(Coutinho, Benchimol, 2002). 

 Muitas são as maneiras existentes para se tratar da obesidade, que 

incluem alterações nos hábitos alimentares, atividades físicas, uso de vários 

tipos de medicações, assim como tratamentos psicológicos, os quais 

isolados ou em conjunto se revelam tanto mais ineficazes quanto maior a 

intensidade desta afecção, razão pela qual nos últimos 60 anos vem se 

tentando resolver os casos mais acentuados de obesidade com cirurgias. 

Baseando-se nos Consensos do NIH (1979, 1985, 1992) sobre a 

gravidade da obesidade mórbida e nos critérios de aplicação do tratamento 

cirúrgico oferecido para aqueles que não respondem ao tratamento clínico 

inicial, a International Federation for the Surgery of Obesity and                    

Metabolic Disorders (IFSO) e a Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica 

e Metabólica (SBCBM) adotam os seguintes critérios para a indicação da 

cirurgia bariátrica: a) grau de obesidade acentuado; b) resistência ao 

tratamento clínico; c) presença de doenças associadas; d) risco cirúrgico 

aceitável; e) capacidade do paciente de compreender as implicações da 

operação.  
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A indicação do tratamento cirúrgico para obesidade mórbida deve 

acontecer em duas situações básicas: a) o paciente deve ser portador de 

obesidade crônica com IMC atual maior ou igual a 40 kg/m
2
; b) se o IMC 

estiver entre 35 kg/m
2
 e 40 kg/m

2
 deve haver alguma comorbidade 

associada à obesidade e passível de melhora com perda ponderal, seja 

médica, psicológica ou de outra natureza, grave o suficiente para justificar 

os riscos da operação proposta (Nasser, Elias, 2002). 

  Em 2005, o Conselho Federal de Medicina através da resolução n
0 

1766/05 normatizou as indicações e as condições necessárias para os 

pacientes serem submetidos às cirurgias bariátricas, assim como 

especificou os procedimentos aceitos em âmbito nacional para o tratamento 

da obesidade mórbida. 

 Em recente publicação, Buchwald e Oien (2009) apresentaram 

resultados de inquérito realizado em 36 países no qual relatam que foram 

realizadas no mundo, em 2008, 344.221 cirurgias bariátricas, sendo que 

220.000 destas nos Estados Unidos/Canadá, seguidos pelo Brasil onde 

foram realizadas 25.000 cirurgias naquele ano. Relatam também, que 

embora existam diferenças regionais, os procedimentos mais realizados no 

mundo são a banda gástrica ajustável e a derivação gástrica em Y de Roux, 

que é o procedimento mais realizado em nosso meio. 

A derivação gástrica em Y de Roux foi proposta por Fobi (Fobi et al., 

1989) e Capella (Capella, Capella, 1991) e introduzida em nosso País por 

Garrido em 1995 (Garrido, 2000). 

Em metanálise, Buchwald et al. (2004) concluiram que perda de 

massa efetiva em pacientes obesos mórbidos é conseguida através de 

cirurgia bariátrica e que uma substancial maioria dos pacientes com 
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diabetes tipo 2, hiperlipidemia, hipertensão arterial e apnéia do sono 

apresentam resolução completa ou sensível melhora das comorbidades com 

esta modalidade de tratamento. 

 Estudo de coorte que acompanhou por cinco anos grupo de obesos 

mórbidos operados concluiu que a cirurgia bariátrica diminui de maneira 

significante a mortalidade destes indivíduos (Christou et al., 2004), assim 

como recente estudo retrospectivo controlado evidencia que com um tempo 

médio de seguimento de três anos aproximadamente, tal procedimento 

induz considerável e persistente diminuição da prevalência das doenças 

associadas com o excesso de massa (Batsis et al., 2008). 

Entretanto, embora a cirurgia bariátrica seja sabidamente efetiva a 

curto prazo, a durabilidade dos seus efeitos ainda não foi demonstrada de 

maneira convincente a médio e longo prazos (O’Brien et al., 2006). 

Dado o grande número de cirurgias bariátricas realizadas atualmente 

como tratamento de escolha para a obesidade mórbida e suas 

comorbidades, e sabendo-se das conseqüências nutricionais, metabólicas e 

psicológicas que delas podem advir, nos parece evidente a necessidade de 

acompanhamento dos indivíduos operados pelo restante de suas vidas. 

Assim, nos interessou estudar o resultado a longo prazo da cirurgia 

bariátrica realizada em nosso grupo de trabalho, não levando em 

consideração exclusivamente a perda de massa, mas também a resolução 

das comorbidades por ela promovida e sua relação com o reganho da massa 

corpórea. 
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1.1 Objetivos 

 

Avaliar em pacientes obesos mórbidos submetidos à derivação 

gástrica em Y de Roux com anel de contenção há mais de cinco anos: 

 

1) o efeito a longo prazo da cirurgia nas comorbidades 

 

2) a relação deste efeito com o reganho de massa corpórea 
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2. MÉTODO 

 

  O estudo foi realizado através da análise de prontuários e entrevistas 

de pacientes submetidos à cirurgia bariátrica e acompanhados no 

ambulatório do Conjunto Hospitalar do Mandaqui, hospital vinculado a 

Secretaria Estadual de Saúde de São Paulo. As entrevistas foram realizadas 

pelo investigador principal e outros dois médicos do Serviço de Cirurgia 

Bariátrica entre março e setembro de 2010 com a finalidade de obter dados 

referentes à evolução ponderal e comportamento das comorbidades após 

cinco ou mais anos da operação. 

 

 

2.1 População 

 

  Foram estudados pacientes submetidos à derivação gástrica em Y de 

Roux com anel de contenção no Conjunto Hospitalar do Mandaqui no 

período compreendido entre janeiro de 1998 e junho de 2005. 

   Todos os pacientes obesos mórbidos operados no período de 

interesse do estudo foram incluídos. 

   Foram excluídos: 

- pacientes não localizados. 

- pacientes que se recusaram a participar da pesquisa. 
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Foram estudados 140 pacientes, sendo 122 mulheres e 18 homens 

(figura 1). 

 

             Figura 1: Representação gráfica da distribuição dos pacientes  

                              operados segundo o gênero. 

 

 Tais pacientes apresentavam quando operados média de idade de 

41,4±10,6 (variação 19 a 62) anos, média de massa de 138,7±23,1 

(variação 98 a 220) kg e média de IMC de 52,3±7,9 (variação 37 a 82) 

kg/m
2
, e haviam sido submetidos ao procedimento há cinco anos ou mais 

no momento do estudo (tabela 1). 

 

Tabela 1: Idade, Massa e IMC dos Pacientes Quando Operados.                        

                 Conjunto Hospitalar do Mandaqui. São Paulo, 2010. 

 

 Média Variação 

Idade (anos) 41,4±10,6 19 a 62 

Massa (kg) 138,7±23,1 98 a 220 

IMC (kg/m
2
) 52,3±7,9 37 a 82 

             IMC=Índice de Massa Corpórea 
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2.1.1 Preparo Pré Operatório dos Pacientes 

 

 Em todos os casos a indicação cirúrgica obedeceu aos critérios do 

NIH normatizados em nosso País pelo Conselho Federal de Medicina como 

mencionado previamente, ou seja: a) o paciente portador de obesidade 

crônica com IMC atual maior ou igual a 40 kg/m
2
; b) paciente com IMC 

entre 35 kg/m
2
 e 40 kg/m

2
, com alguma comorbidade passível de melhora 

com a cirurgia, seja médica, psicológica ou de outra natureza, grave o 

suficiente para justificar os riscos da operação proposta; c) idade superior a 

18 anos; d) obesidade estável há pelo menos cinco anos; e) pelo menos dois 

anos de tratamento clínico não eficaz; f) ausência de uso de drogas ilícitas 

ou alcoolismo; g) ausência de quadros psicóticos ou demenciais moderados 

ou graves; h) compreensão por parte do paciente e seus familiares dos 

riscos e mudanças de hábitos inerentes a uma cirurgia de grande porte e da 

necessidade de acompanhamento pós-operatório com equipe 

multiprofissional por toda a vida do paciente.   

Seguindo padronização do Serviço, os pacientes foram submetidos no 

período pré-operatório à avaliação por equipe composta por Médicos 

(Clínico Geral, Anestesista, Psiquiatra e Cirurgião Bariátrico) e 

Profissionais Não Médicos (Nutricionista, Psicólogo, Fisioterapeuta, 

Enfermeiro). 
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2.1.2 Técnica Cirúrgica 

 

  A técnica cirúrgica utilizada em todos os pacientes foi a derivação 

gástrica em Y de Roux com anel de contenção por via laparotômica.  

  Utilizando-se de dispositivo mecânico (“grampeador”), foi 

confeccionado em todos os pacientes “tubo gástrico” na pequena curvatura 

com capacidade para conter volume aproximado de 30 ml, circundado 5 cm 

abaixo da transição esôfago gástrica por anel inelástico envolto por silicone 

de 6,2 cm. As anastomoses gastro-entérica e entero-entérica foram 

realizadas manualmente, obtendo-se alça bilio-pancreática de 50 cm e 

alimentar de 100 cm, a qual foi transposta ao andar superior do abdômen 

pela via transmesocólica e retrogástrica (Capella et al. 1996). Todas as 

operações foram realizadas pelos cirurgiões efetivos do serviço seguindo a 

mesma padronização (figura2). 

 

Figura 2: Representação esquemática da Derivação Gástrica  

                 em Y de Roux com Anel de Contenção. 
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2.2 Seguimento Pós-Operatório dos Pacientes 

 

  Novamente, seguindo padronização do Serviço, os indivíduos obesos 

operados retornaram para consultas no ambulatório visando o 

acompanhamento da evolução ponderal e das comorbidades após 1, 3, 6 e 

12 meses da cirurgia e anualmente a partir de então. 

 Efetuamos para elaboração desta pesquisa, uma busca ativa dos 

pacientes, através de convocação para comparecimento ao ambulatório por 

contato telefônico, envio de telegrama ou mensagem em correio eletrônico 

para todos os submetidos à cirurgia bariátrica no Conjunto Hospitalar do 

Mandaqui no período estudado, sendo que os 140 pacientes incluídos no 

estudo foram prospectivemante entrevistados. 

 Para o grupo de pacientes localizados e incluídos neste trabalho, o 

tempo médio de seguimento foi de 90 (variação 60-155) meses. 

 

2.2.1 Medidas de Massa Corpórea 

 

Em todas as consultas, além da avaliação clínica e nutricional, os 

pacientes tiveram sua massa corpórea aferida. 

A menor massa após a cirurgia foi alcançada em todos os pacientes, 

no período entre o primeiro e segundo ano, quando a média de massa foi 

77,7±14,2 (variação 46-119) kg, média de IMC de 29,3±5,2 (variação 18-

46) kg/m
2
 com um porcentual médio de perda de massa de 

43,5±8,3(variação 32-76) %. 
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A média de massa e IMC no momento da entrevista para coleta de 

dados deste trabalho, ao último seguimento, foram respectivamente de 89,6 

± 18,3 (variação 58-153) kg e 33,7 ± 6,3 (variação 19-49) kg/m
2 

com um 

porcentual médio de perda de massa de 35,1±9,9 (variação 2-59) % (tabela 

2).  

 

Tabela 2: Evolução da Massa e IMC no pós operatório. Conjunto   

                 Hospitalar do Mandaqui. São Paulo, 2010. 

                 

 Menor massa Último seguimento 

Massa (kg)   

        Média 77,7±14,2 89,6±18,3 

        Variação 46-119 58-153 

IMC (kg/m
2
)   

        Média 29,3±5,2 33,7±6,3 

        Variação 18-46 19-49 

                 IMC=Índice de Massa Corpórea 

  

 

           A figura 3 apresenta a representação gráfica da evolução do IMC e 

porcentagem de perda de massa dos pacientes ao longo do estudo. 
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 IMC=Índice de Massa Corpórea 

Figura 3: Representação gráfica da evolução do IMC e porcentagem 

                 de perda de massa dos pacientes ao longo do estudo. 

                 

           

2.2.2 Comorbidades Estudadas 

 

A escolha e critérios diagnósticos das comorbidades estudadas 

levaram em consideração as recomendações da American Obesity 

Association e Shape Up America! Foundation (1986) que apontam sete 

doenças como comorbidades maiores da obesidade, e que são:  
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- hipertensão arterial (Pressão Arterial sistólica > 140 mmHg, Pressão 

Arterial diastólica > 90 mmHg);  

- doença cardiovascular (evidência clínica de doença coronariana, 

insuficiência cardíaca congestiva, ou doença vascular periférica);  

- dislipidemia (dosagens séricas de colesterol total > 200 mg/dl, HDL < 35 

mg/dl, LDL > 100 mg/dl com doença coronariana presente, LDL > 130 

mg/dl com dois ou mais fatores de risco para doença coronariana, LDL > 

160 mg/dl com menos de dois fatores de risco, triglicérides de jejum > 250 

mg/dl);  

- diabetes tipo 2 (dosagem de glicemia pós prandial > 200 mg/dl, ou 

glicemia de jejum > 126 mg/dl, ou glicemia após 2hs no Teste de 

Tolerância à Glicose > 200 mg/dl);   

- apnéia do sono (sonolência diurna, sono não repousante, dispnéia 

paroxística noturna, cefaléia matinal, roncos e respiração ruidosa relatada 

pelo companheiro);  

- artropatia (sintomas álgicos, estudo radiológico);  

- infertilidade (amenorréia, ciclos menstruais irregulares). 

 

 

Classificamos as evoluções das comorbidades em Resolvida, 

Melhorada, Inalterada ou Piorada adaptando padronização prévia (Oria 

et al., 2009) exposta no quadro abaixo (quadro 1). 
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 COMORBIDADE RESOLUÇÃO MELHORA 

HIPERTENSÃO 

ARTERIAL 
Somente dieta e diurético Controlada com medicação  

DOENÇA 

CARDIOVASCULAR 
Sem medicação 

Tratamento ainda 

 necessário 

DISLIPIDEMIA Normal sem medicação Normal com medicação 

DIABETES  

TIPO 2 
Dieta e exercício somente 

Hipoglicemiante oral.  

Não uso de insulina 

APNÉIA DO SONO Desaparecimento dos sintomas Melhora dos sintomas 

ARTROPATIA Sem medicação Controlada com medicação 

INFERTILIDADE Consegue engravidar Menstruações normais 

 

ICC= Insuficiência Cardíaca Congestiva; GTT= Teste de Tolerância à Glicose 

 

Quadro 1: Caracterização das categorias evolutivas das comorbidades (Adaptado  

                   de Oria, Moorehead, 2009). 
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Em relação à presença de comorbidades no momento da operação, 

18,5% dos pacientes apresentavam diabetes, 10,0% doença cardiovascular, 

62,8% hipertensão arterial, 12,8% dislipidemia, 59,2% apnéia do sono, 

64,2% artropatia, 16,4% infertilidade; e 10,0% não apresentavam qualquer 

comorbidade (tabela 3). 

 

 

        Tabela 3: Comorbidades apresentadas pelos pacientes quando 

                          operados. Conjunto Hospitalar do Mandaqui.  

                          São Paulo, 2010. 

                          

                  Comorbidades n % 

 
  

Diabetes tipo 2 26 18,5 

Doença Cardiovascular 14 10,0 

Hipertensão arterial 88 62,8 

Dislipidemia 18 12,8 

Apnéia do Sono 83 59,2 

Artropatia 90  64,2 

Infertilidade 9 16,4 

 

 

No momento de menor massa, 4,2% dos pacientes apresentavam 

diabetes, 5,7% doença cardiovascular, 27,1% hipertensão arterial, 4,3% 

dislipidemia, 32,1% apnéia do sono, 53,6% artropatia, 12,7% infertilidade; 

e 28,5% não apresentavam qualquer comorbidade (tabela 4). 

 

 

 

 

 



P á g i n a  | 17 

 

           Tabela 4: Comorbidades apresentadas pelos pacientes no    

                             momento de menor massa após a cirurgia.  

                             Conjunto Hospitalar do Mandaqui.  

                             São Paulo, 2010. 

                              

Comorbidades n % 

 
  

Diabetes tipo 2                                  6 4,2 

Doença Cardiovascular     8 5,7 

Hipertensão arterial       38 27,1 

Dislipidemia      6 4,3 

Apnéia do Sono         45 32,1 

Artropatia      75 53,6 

Infertilidade     7 12,7 

 

2.3 Estatísticas 

 

Todas as variáveis contínuas foram apresentadas como médias ± 

desvio padrão (variação) e as categóricas como porcentagens. Utilizamos o 

teste t de Student pareado, ANOVA (análise de variância), Fisher e p de 

Pearson quando indicados. Consideramos significante o valor de p < 0,05. 

 

2.4 Ética 

 

O projeto foi previamente aprovado pelo Comitê de Ética em 

Pesquisa da Unifesp/Escola Paulista de Medicina e do Conjunto Hospitalar 

do Mandaqui. Consentimento Livre e Esclarecido foi obtido de todos os 

participantes do trabalho (Anexo). Não existem conflitos de interesse. 



P á g i n a  | 18 

 

2.5   Delineamento da Pesquisa 

 

Avaliação comorbidades 

Avaliação massa 

 

 

   Cirurgia 

  

 

Acompanhamento 1, 3, 6, 12 meses, anual  

Avaliação comorbidades 

Avaliação massa 

 

 

> 5 anos 

     Avaliação comorbidades 

   Avaliação massa 

 

 

 

RECONVOCAÇÃO/ 

ENTREVISTA 

ANÁLISE DE 

PRONTUÁRIOS 
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3. RESULTADOS 

 

3.1 Variação da Massa Corpórea 

 

     Houve diferença significativa na variação da massa nos três momentos 

do estudo (inicial x mínimo, p < 0.001; inicial x atual, p < 0.001; mínimo x 

atual, p < 0.001, teste t de Student).  

     Não houve relação entre o IMC inicial e a porcentagem de perda de 

massa no momento de menor massa (p=0,29, p de Pearson) e no último 

seguimento (p=0,52, p de Pearson) (figura 4). 

  

 IMC=Índice de Massa Corpórea 

  Figura 4. Gráficos representativos da relação entre o IMC inicial e a porcentagem    

                   de perda de massa no momento de menor massa (esquerda) e no último  

                   seguimento (direita). 
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3.2 Evolução das Comorbidades 

 

A evolução das comorbidades entre o momento de menor massa e o 

último seguimento está representada na figura 5. 

Não houve variação do status obtido no momento de menor massa 

para diabetes tipo 2 (p=1), doença cardiovascular (p=1) e infertilidade 

(p=1). Hipertensão arterial mostrou discreta alteração dos resultados, 

porém, sem significância estatística (p=0,8, teste de Fisher). Houve piora 

dos resultados para dislipidemia (p=0,012, teste de Fisher), apnéia do sono 

(p=0,046, teste de Fisher) e artropatia (p=0,007, teste de Fisher). 
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* diferença estatisticamente significante 

Figura 5. Gráficos representativos da evolução de cada comorbidade entre o  

                 momento de menor massa e o último seguimento.                                   
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3.3 Relação da Evolução das Comorbidades com a Variação da Massa  

       Corpórea 

 

 O quadro 2 apresenta a distribuição dos pacientes nas 4 categorias 

evolutivas das comorbidades, levando em consideração o porcentual de 

perda de massa nos momentos de menor massa (Nadir) e final do estudo.  

Não há relação entre o porcentual de perda de massa e a evolução da 

comorbidade para infertilidade (p=0,71, massa mínima e p=0,42, massa 

final, ANOVA). 

Há relação direta entre a variação do porcentual de perda de massa e 

a evolução das comorbidades para diabetes tipo 2 (p=0,013, massa mínima 

e p=0,014, massa final, ANOVA), hipertensão arterial (p=0,015, massa 

mínima e p=0,001, massa final, ANOVA) e doença cardiovascular 

(p=0,015, massa mínima e p=0,043, massa final, ANOVA). 

Há relação direta entre o porcentual de perda de massa e a evolução 

das comorbidades apenas no último seguimento para artropatia (p=0,096, 

massa mínima e p=0,0012, massa final, ANOVA), dislipidemia (p=0,054, 

massa mínima e p=0,015, massa final, ANOVA) e apnéia do sono 

(p=0,11, massa mínima e p=0,011, massa final, ANOVA) (figura 6). 
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Quadro 2. Porcentual médio de perda de massa dos pacientes distribuídos pelas  

                   categorias evolutivas de cada comorbidade nos momentos de menor 

                   massa (Nadir) e final do estudo. 

 

             Evolução 

 
 
Comorbidade 

Resolvida Melhorada Inalterada Piorada 

Nadir Final Nadir Final Nadir Final Nadir Final 

Diabetes tipo2 

(n=26) 
47%±8 59%±10 37%±8 27%±9 - - - - 

Doença 
Cardiovascular 

(n=14) 

44%±8 33%±10 40%±8 29%±10 64%±8 53%±11 - - 

Hipertensão 
Arterial 

(n=88) 

46%±8 39%±10 39%±8 31%±10 41%±8 28%±10 - 40% 

Dislipidemia 

(n=18) 
46%±8 40%±10 35%±8 21%±10 39% - - 28% 

Apnéia do Sono 

(n=83) 
44%±8 37%±10 44%±8 36%±10 34%±8 - - 19%±10 

Artropatia 

(n=90) 
46%±8 39%±10 43%±8 36%±10 40%±8 31%±10 - 26%±10 

Infertilidade 

(n=9) 
45%±7 42%±9 59%±8 37%±8 39%±8 31%±10 - - 

n= número de pacientes 
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 * diferença estatisticamente significante 

Figura 6. Gráficos representativos da relação entre a variação do porcentual de  

                 perda de massa e o status de cada comorbidade nos momentos de  

                 menor massa e final do estudo. 
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4. DISCUSSÃO 

 

4.1 Avaliação dos Resultados  

 

       Desde os primórdios da cirurgia bariátrica os autores têm expressado 

seus resultados de maneira não uniforme, o que traz dificuldades à sua 

interpretação, assim como comparações entre os diferentes trabalhos. 

      A perda de massa sempre foi utilizada como o principal fator na 

análise dos resultados desta modalidade de cirurgias ao longo do tempo. 

Publicações da década de 1960 (Mason, Ito, 1967; Payne, De Wind, 1969) 

mostravam que as operações desencadeavam expressiva perda de massa, 

porém nesta época, não havia qualquer critério para avaliar o sucesso dos 

procedimentos (Diniz, et al., 2002). 

      Com o desenvolvimento da cirurgia da obesidade vários autores 

(Maclean et al, 1981; Halverson et al, 1981; Pories et al, 1982; Reinhold, 

1982; Freeman, Burchett, 1983; Dietel et al, 1986; Mason et al, 1992) 

criaram seus próprios critérios para avaliação dos resultados, o que tornava 

impossível a comparação dos mesmos. 

      Esta situação trouxe a necessidade da busca de uma padronização no 

relato dos resultados. 

      Brolin et al. (1986) introduziram o conceito de que os resultados não 

deveriam basear-se apenas na perda de massa, mas também na melhoria 

das comorbidades (Brolin, 1987; Brolin, 1992). Este mesmo autor alegava 

que em indivíduos superobesos a análise exclusiva da perda de massa não 

refletiria os reais benefícios da cirurgia, já que muitos destes pacientes 
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permaneciam com massa elevada apesar da melhoria nas doenças 

associadas (Brolin et al, 1989). 

      Finalmente Oria e Moorehead (1998) publicam, atendendo às 

demandas da Reunião de Consenso do NIH de 1991, após consulta através 

de questionário enviado para 22 renomados cirurgiões bariátricos daquela 

época e buscando homogeneizar a apresentação dos resultados das cirurgias 

bariátricas, o BAROS (Bariatric Analysis and Reporting Outcome System), 

sistema que avalia o resultado das cirurgias atribuindo pontuações aos 

indivíduos, e que leva em consideração a perda do excesso de massa, a 

situação das comorbidades e a qualidade de vida, com grande aceitação 

pelos autores em vários continentes (Favretti et al., 1998; Nguyen et al., 

2001; Nini et al., 2002; Marinari et al., 2004). 

      No protocolo do BAROS, a avaliação da qualidade de vida se faz 

através do questionário Ardelt-Moorehead, o qual ainda não foi validado 

para uso no nosso idioma, uma das razões pelas quais não o utilizamos 

neste trabalho. Por outro lado, embora não tenhamos atribuído notas, 

utilizamos a padronização do BAROS para avaliar a evolução das 

comorbidades.  

Nossos resultados claramente demonstram que, como será discutido 

mais a frente, há um real reganho de massa no seguimento a longo prazo 

dos obesos mórbidos submetidos à derivação gástrica em Y de Roux que 

não é suficiente para acarretar, entretanto, pior evolução da maior parte das 

comorbidades que se resolveram ou melhoraram na maioria dos doentes. 
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4.2 Alterações da Massa Corpórea ao Longo do Tempo 

 

A evolução da perda do excesso da massa corpórea após a cirurgia 

bariátrica ainda é objeto de muita investigação científica. Bastante 

reconhecido pelos cirurgiões bariátricos é o fato de que após a cirurgia 

acontecerá algum grau de recuperação da massa após a grande perda que se 

dá até o final do segundo ano de pós operatório (Magro et al., 2008).  

      Em metanálise que incluiu 136 trabalhos científicos e mais de 22.000 

pacientes, Buchwald et al. (2004) observaram perda de 60% do excesso de 

massa de indivíduos submetidos à derivação gástrica, embora em sua 

maioria com tempo de seguimento inferior a dois anos.  No entanto, 

Sjostrom et al. (2007) em estudo prospectivo e controlado realizado na 

Suécia e conhecido como “SOS Study”, no qual acompanhou mais de 2000 

indivíduos operados, observou reganho de massa de 7% após 10 anos de 

seguimento. 

      Estudos recentes de seguimento dos pacientes submetidos à 

derivação gástrica relatam reganho de massa em 50% dos casos após cinco 

anos e falha terapêutica dos procedimentos entre 7 e 20% após 8 anos da 

operação (Christou et al., 2006; Magro et al., 2008; Valezi et al., 2010).  

      O acompanhamento a longo prazo da evolução da massa em nossos 

pacientes segue os estudos prévios sobre o assunto, pois demonstramos 

que: (1) há significativa diminuição da massa após a operação; (2) a massa 

mínima é atingida dentre os primeiros dois anos de pós operatório; (3) 

acontece reganho de massa após o quinto ano de pós operatório, o que 

demonstra a necessidade do acompanhamento perene destes pacientes por 

equipe multiprofissional; e (4) a despeito da expressiva perda de massa, 
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estes indivíduos em sua maioria jamais atingem valores de IMC 

considerados normais. 

          Tanto quanto pudemos averiguar na revisão da literatura pertinente, 

não encontramos casuísticas previamente publicadas que tenham 

formalmente analisado a perda ponderal de acordo com o IMC inicial. 

Encontramos uma proporcionalidade de perda de massa independente do 

IMC inicial, o que está de acordo com a nossa impressão clínica. 

 

4.3 Controle das Comorbidades ao Longo do Tempo  

      

      O controle das doenças associadas à Obesidade Mórbida talvez seja 

hoje o objetivo principal da cirurgia bariátrica, o que faz da sua 

quantificação uma das melhores maneiras de se avaliar os resultados de tais 

procedimentos. O entusiasmo com o efeito das cirurgias bariátricas é 

tamanho, que alguns autores ainda que de maneira preliminar, chegam a 

propor tais procedimentos para indivíduos com IMC cada vez menores (De 

Paula et al., 2010; Scopinaro et al., 2011). 

      Metanálise já mencionada, realizada por Buchwald et al. (2004), 

evidenciou que após as operações os pacientes portadores de diabetes tipo2 

tiveram sua doença completamente resolvida ou melhorada em 86% dos 

casos, assim como 78,5% dos hipertensos, 70% dos dislipidêmicos e 85,7% 

daqueles que inicialmente apresentavam apnéia do sono. Devemos 

considerar, no entanto, que tal estudo apesar de ter arregimentado grande 

número de pacientes, analisou muitas séries de casos não controlados e na 

sua maior parte com seguimentos menores que dois anos. 
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      Tendo em mente a necessidade de dados de seguimento a longo 

prazo, Shah et al. (2005) realizaram revisão da literatura, incluindo apenas 

trabalhos de avaliação das comorbidades em pacientes operados há mais de 

três anos, localizando na literatura 11 trabalhos com doentes submetidos a 

cirurgias bariátricas, dentre os quais apenas um realizado de maneira 

prospectiva.  Tal trabalho foi realizado por Sjostrom et al. (2004) que 

fizeram o seguimento de 4047 indivíduos obesos, divididos de forma não 

randomizada em dois grupos, sendo um tratado com cirurgia e o outro 

conservadoramente e avaliaram o comportamento das principais 

comorbidades após 2 e 10 anos do início do tratamento. Observaram que 

comparando os dois momentos estudados, entre os quais houve aumento na 

massa dos indivíduos, que as taxas de incidência de diabetes aumentaram 

de 1 para 7% e de hipertensão arterial de 24 para 41%, embora para todas 

as doenças estudadas, com exceção da hipercolesterolemia, os pacientes 

submetidos ao tratamento cirúrgico tenham tido melhores resultados que 

aqueles tratados sem cirurgia. 

 Quanto às outras comorbidades, frequentemente não são 

contempladas nas grandes séries de cirurgia bariátrica, havendo poucos 

estudos de acompanhamento a longo prazo. 

 A evolução das comorbidades pode estar relacionada a diversos 

fatores, sendo os principais: (1) perda de massa; (2) alterações hormonais a 

partir da própria perda de tecido gorduroso ou como consequência das 

alterações anatômicas causadas pela cirurgia bariátrica; (3) alterações de 

hábitos e estilo de vida; e por fim (4) a irreversibilidade de alterações 

degenerativas. 

Dentre as doenças associadas com a obesidade mórbida, o diabetes 

tipo 2, possivelmente pelos bons resultados proporcionados pela derivação 
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gástrica, seja aquela que maior interesse desperta entre os envolvidos com 

o tratamento desta parcela da população, e talvez por isto seja também 

aquela com o maior número de hipóteses tentando explicar o efeito do 

procedimento cirúrgico.   

O mecanismo que explica de maneira mais óbvia a ação da cirurgia 

na resolução desta doença é aquele que atribui o efeito ao aumento da 

sensibilidade à insulina causada pela perda de massa. Porém, são inúmeros 

os hormônios intestinais aos quais vêm sendo também imputados efeito 

como promotores da melhoria da glicemia (Cummings et al., 2004, Ahn et 

al. 2010).  

Dentre os hormônios que apresentam sua fisiologia alterada pela 

operação, deve ser citada a grelina que aparentemente tem sua produção 

diminuída pela derivação gástrica e inibe a produção da insulina 

(Cummings et al., 2004, Ahn et al. 2010).  

Outro hormônio envolvido no controle do diabetes é o GLP 1 

(Glucacon-like Peptide 1), que promove o aumento da secreção de insulina, 

além de exercer efeito proliferativo e anti apoptóico sobre as células B do 

pâncreas. Acredita-se que a cirurgia acelerando a chegada do bolo 

alimentar ao segmento distal do intestino delgado, estimularia a secreção de 

tal hormônio (Cummings et al., 2004, Ahn et al. 2010).  

Atualmente, em especial após publicação de Rubino et al. (2004) 

têm-se levado também em consideração na resolução do diabetes, o desvio 

do trânsito alimentar do duodeno e da parte proximal do intestino delgado, 

que a cirurgia promove, embora ainda não se conheça o mediador de tal 

efeito. 
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 Parece então lógico que o diabetes seja controlado por longo tempo, 

como mostram nossos resultados de cinco anos, pois é de se imaginar que a 

alteração hormonal seja perene, a despeito de não haver trabalhos de 

dosagem hormonal a longo prazo para este procedimento coadunando tal 

assertiva. 

Quanto à hipertensão arterial, de forma semelhante ao diabetes, pode 

haver um fator hormonal envolvido, relacionado à reabsorção de sódio, 

induzida pela insulina e aumento de sensibilidade às catecolaminas, porém 

ainda sem confirmação definitiva (Hsueh, Buchanan, 1994).  Também deve 

haver contribuição de alterações degenerativas já instaladas no controle a 

longo prazo desta comorbidade. 

Outra comorbidade que apresentou manutenção dos resultados ao 

longo do tempo em nosso estudo foi a infertilidade. O aumento nos níveis 

circulantes de insulina devido à obesidade abdominal leva a um aumento 

nos níveis de androgênios funcionantes no organismo da mulher, devido à 

supressão da síntese da globulina carreadora de hormônio sexual feminino 

e aumento na produção ovariana de androgênios. Acontece também uma 

elevação crônica dos estrógenos circulantes causada pelo aumento da 

aromatização deste no tecido gorduroso periférico (Kulie et al., 2011).  

A dislipidemia assemelha-se em sua fisiopatologia ao diabetes, visto 

fazerem parte de um contexto maior conhecido por Síndrome Metabólica 

(Batsis et al., 2008). 

A cardiopatia, apnéia do sono e artropatia devem ter seus 

mecanismos estritamente ligados à massa corporal como discutiremos a 

seguir. 
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4.4 Impacto da Variação da Massa Corpórea na Evolução das  

      Comorbidades 

  

 O reganho de massa após a cirurgia bariátrica efetivamente acontece 

no seguimento tardio, como discutido previamente, o que teoricamente 

poderia resultar em piores resultados na evolução das comorbidades a 

longo prazo. 

Conhecido de longa data é o mecanismo de resolução do diabetes 

que imputa o efeito da cirurgia bariátrica ao aumento da sensibilidade à 

insulina causado pela perda de massa. De fato, pacientes que perdem 

quantidades significativas de massa com a cirurgia passam a apresentar 

níveis séricos elevados de adiponectina, hormônio produzido pelo tecido 

adiposo, cuja concentração plasmática guarda relação inversa com o IMC e 

cuja ação aumenta a sensibilidade insulínica do organismo, assim como 

apresentam também aumento na concentração de receptores musculares de 

insulina e redução de lípides intramusculares que causam resistência a este 

hormônio (Cummings et al., 2004).  Assim, é lógico que o controle do 

diabetes seja prejudicado pela menor perda de massa, fato que observamos 

em nossa análise. Entretanto ao se consultar a literatura, tal achado é pouco 

valorizado, atribuindo-se modernamente o resultado da cirurgia bariátrica 

praticamente de forma exclusiva a mecanismos hormonais. 

Acredita-se que a Síndrome Metabólica que apresenta como fatores 

fisiopatológicos a resistência insulínica e o acúmulo ectópico de gordura 

associados a um fenótipo pró inflamatório e pró coagulante seja reversível 

nos pacientes obesos mórbidos, e que tal reversão dependa 

fundamentalmente da perda do excesso de massa (Batsis et al., 2008).  A 
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diminuição dos depósitos de gordura desencadeada pela cirurgia bariátrica 

é o fator primordial na reversão das doenças envolvidas nesta síndrome, 

justificando mais uma vez nossos resultados para o diabetes, assim como 

para a dislipidemia e hipertensão arterial.       

      O impacto da obesidade na função reprodutiva pode ser atribuído a 

múltiplos mecanismos endocrinológicos descritos, todos reversíveis com o 

emagrecimento desencadeado pela cirurgia bariátrica (Kulie et al., 2011).  

          A apnéia do sono, caracterizada por episódios recorrentes de 

obstrução completa ou parcial da via aérea durante o sono associada com 

progressivo aumento no esforço respiratório para vencer tal obstrução, 

assim como sonolência diurna excessiva, está envolvida no 

desencadeamento de doenças sistêmicas, em especial naquelas relacionadas 

ao sistema cardiovascular (Fritscher et al., 2007; Pannain, Mokhlesi, 2010). 

Tal afecção tem como principal fator de risco a obesidade e 

fisiopatologicamente se aceita que seu desencadeamento se deva ao colapso 

do espaço retroglosso pela pressão causada pelo coxim gorduroso 

parafaríngeo.  

O depósito de gordura resulta na redução da via aérea e predispõem 

ao seu colapso em associação com a perda do tônus da musculatura 

faríngea (Fritscher et al., 2007; Pannain, Mokhlesi, 2010). Embora 

intuitivamente não seja difícil aceitar que o emagrecimento mantido a 

longo prazo que a derivação gástrica promove, deva resolver praticamente 

todos os casos de tal afecção, não existem até o momento estudos de 

seguimento tardio que comprovem tal hipótese (Fritscher et al., 2007).  

     Finalmente, com relação às osteoartrites, em especial aquela que 

afeta os joelhos, muito freqüente entre indivíduos obesos mórbidos, admite-
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se que se deva a sobrecarga que o excesso de massa exerce sobre a 

articulação, desencadeando aumento na remodelação da cartilagem, 

aumento nos produtos de degradação do colágeno tipo 2 e aumento do risco 

de lesões degenerativas dos meniscos (Kulie et al., 2011). Em relação a 

estas afecções por aparentemente apresentarem apenas fatores 

degenerativos desencadeados pela obesidade em sua gênese, é coerente 

imaginar-se que não seja possível obter a regressão total dos sintomas após 

o emagrecimento, pois as lesões estabelecidas se tornariam irreversíveis e 

possivelmente o emagrecimento que a cirurgia promove, apenas impediria 

que a doença progredisse.  

      

4.5 Considerações Finais 

 

 Nossos resultados mostram que a derivação gástrica em Y de Roux 

com anel de contenção promove uma perda significativa de massa que não 

se mantém, entretanto após o quinto ano de evolução, visto que ocorreu 

uma recuperação média de 8% do porcentual de massa inicialmente 

perdido. 

 Também demonstramos que o status obtido no momento de menor 

massa das comorbidades diabetes, hipertensão arterial, cardiopatia e 

infertilidade é sustentado a longo prazo. Já a dislipidemia, apnéia do sono e 

artropatia mostraram piores resultados, ainda que discretos na evolução 

tardia. 

 As evoluções de todas as comorbidades avaliadas, com exceção da 

infertilidade, associaram-se diretamente ao percentual de perda de massa 

corpórea. 
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 4.5.1 Limitações do Estudo 

 

A despeito do bom número de indivíduos analisados, alguns 

subgrupos contribuíram com poucos pacientes para os cálculos estatísticos. 

Operamos um número maior de obesos no período, contudo mesmo após 

seis meses de insistentes tentativas de contato e convencimento de 

comparecimento, não conseguimos ir além do número de pacientes 

estudado. Não podemos afirmar se houve viés de seleção, já que ignoramos 

se os excluídos do estudo tiveram melhores ou piores resultados. 

Todos os sujeitos desta pesquisa foram prospectivamente analisados, 

contudo o desenho deste projeto é retrospectivo sofrendo as intempéries na 

coleta dos dados iniciais.  

Acreditamos que a metodologia tanto do procedimento cirúrgico 

quanto da análise das comorbidades tenha sido adequada.  

   

4.5.2 Implicações do Estudo 

 

 A principal aplicação clínica deste estudo diz respeito ao reganho 

tardio de massa que está associado a piores resultados em relação a várias 

das comorbidades revistas. Assim, acreditamos que o acompanhamento 

perene pela equipe multiprofissional desta população seja mandatório, a 

fim de tentar prevenir o reganho de massa e manter a vigilância sobre as 

doenças associadas à obesidade. 
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4.5.3 Perspectivas futuras 

 

 Acreditamos haver ainda carência na literatura de estudos de 

quantificação das alterações hormonais a longo prazo, realizados de 

maneira a contribuir para o melhor entendimento da evolução das 

comorbidades tardiamente. 

 Nosso grupo está empenhado em avaliar se há manutenção da 

qualidade de vida nestes pacientes, mesmo após o comprovado reganho de 

massa. 
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5. CONCLUSÕES 

 

Em pacientes obesos mórbidos submetidos à derivação gástrica  em Y 

de Roux com anel de contenção há mais de cinco anos: 

 

1) Há manutenção do status obtido no momento de menor massa das 

comorbidades diabetes, hipertensão arterial, cardiopatia e 

infertilidade, porém não para dislipidemia, apnéia do sono e 

artropatia.  

 

2) A melhoria de todas as comorbidades avaliadas, com exceção da 

infertilidade, associou-se diretamente ao percentual de perda de 

massa corpórea. 
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6. ANEXOS 

Anexo 1. Parecer do Comitê de Ética em Pesquisa 
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Anexo 2. Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

“ACOMPANHAMENTO A LONGO PRAZO DE OBESOS MÓRBIDOS 

SUBMETIDOS À DERIVAÇÃO GÁSTRICA EM Y DE ROUX ATRAVÉS DO 

PROTOCOLO BAROS”. 

 O objetivo deste estudo é avaliar os resultados a longo prazo da cirurgia de Capella no 

tratamento da obesidade mórbida. 

 Em seu retorno anual de seguimento pós operatório, além da consulta e solicitação de 

exames de laboratório habituais para acompanhamento do resultado da sua cirurgia será 

aplicado questionário que visa avaliar sua qualidade de vida neste momento. 

 A consulta médica será composta de entrevista e exame físico, além da coleta de dados 

de sua história clínica e resultado de exames que constam em seu prontuário. Os exames 

de laboratório que visam detectar deficiências nutricionais que a cirurgia possa estar 

desencadeando e que necessitem de suplementação medicamentosa serão todos 

realizados através da coleta de amostra de sangue periférico, realizada em veia do 

antebraço e os resultados avaliados em seu retorno ao ambulatório. O preenchimento do 

questionário de qualidade de vida será realizado de forma individual por cada 

participante sem auxílio ou influência externa. 

 Não existe risco, e o preenchimento do questionário deverá tomar no máximo dez 

minutos do seu tempo.  

 Não haverá nenhum benefício direto para os participantes, assim como não existem 

alternativas na participação do estudo. 

 Em qualquer etapa do estudo, você terá acesso aos profissionais responsáveis pela 

pesquisa para esclarecimento de eventuais dúvidas. O principal investigador é o Dr. 

Rafael Melillo Laurino Neto que pode ser encontrado no terceiro andar do ambulatório 

do Conjunto Hospitalar do Mandaquí (Rua Voluntários da Pátria 4301) ou pelo telefone 

2281-5000. Se você tiver alguma consideração ou dúvida sobre a ética da pesquisa, 
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entre em contato com o Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) – Rua Botucatu, 572 – 1º 

andar – cj 14, 5571-1062, FAX: 5539-7162 – E-mail: cepunifesp@unifesp.br 

 É garantida a liberdade da retirada de consentimento a qualquer momento e deixar de 

participar do estudo, sem qualquer prejuízo à continuidade de seu tratamento na 

Instituição. 

 As informações obtidas serão analisadas em conjunto com as de outros voluntários, não 

sendo divulgada a identificação de nenhum paciente.  

 Em qualquer momento do estudo será garantido aos participantes o acesso às 

informações que os pesquisadores já tiverem obtido. 

 Não haverá despesas pessoais para o participante em qualquer fase do estudo, incluindo 

exames e consultas. Também não haverá compensação financeira relacionada à sua 

participação. Se existir qualquer despesa adicional, ela será absorvida pelo orçamento 

da pesquisa.  

 Em caso de dano pessoal, diretamente causado pelos procedimentos ou tratamentos 

propostos neste estudo (nexo causal comprovado), o participante tem direito a 

tratamento médico na Instituição, bem como às indenizações legalmente estabelecidas. 

 Os dados colhidos tanto em entrevista, preenchimento de questionário ou obtidos da 

consulta ao prontuário serão utilizados exclusivamente na elaboração desta pesquisa. 

 Acredito ter sido suficientemente informado a respeito das informações que li ou foram 

lidas para mim, descrevendo o estudo “ACOMPANHAMENTO A LONGO PRAZO 

DE OBESOS MÓRBIDOS SUBMETIDOS À DERIVAÇÃO GÁSTRICA COM Y DE 

ROUX ATRAVÉS DO PROTOCOLO BAROS”. Eu discuti com o Dr. Rafael Melillo 

Laurino Neto sobre a minha decisão em participar deste estudo. Ficaram claros para 

mim quais são os propósitos do estudo, os procedimentos que serão realizados, assim 

como seus desconfortos e riscos, as garantias de confidencialidade e esclarecimentos 

permanentes. Ficou claro também que minha participação é isenta de despesas e que 

tenho garantia de acesso a tratamento hospitalar quando necessário. Concordo em 

participar voluntariamente deste estudo e poderei retirar o meu consentimento a 

qualquer momento, antes ou durante o mesmo, sem penalidades, prejuízo ou perda de 

qualquer benefício que eu possa ter adquirido, ou no meu atendimento neste Serviço. 
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---------------------------------------------------  

Assinatura do paciente/representante legal Data        /       /        

 

 Declaro que obtive de forma apropriada e voluntária o Consentimento Livre e 

Esclarecido deste paciente ou representante legal para a participação neste estudo. 

 

----------------------------------------------- 

Assinatura do responsável pelo estudo Data        /       /        
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Anexo 3.  Dados Completos 
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paciente SO FOLOW UP SEXO IDADE ALTURA PESO SO IMC SO PESO MIN IMC MIN PEP1

69 26/08/2002 100 FEM 33 1,65 156 57,3 93 34,15978 71,64155

70 28/05/2002 103 FEM 41 1,62 130 49,6 78 29,72108 80,80862

71 18/03/2002 105 FEM 58 1,5 161 71,5 90 40 67,74194

72 05/08/2002 100 FEM 59 1,64 139,4 52 75 27,88519 89,31412

73 11/09/2002 99 FEM 46 1,68 147 52 75 26,57313 94,1736

74 16/03/2004 81 FEM 35 1,58 123 49,4 69 27,6398 89,18114

75 30/11/2004 73 FEM 27 1,53 153 65,3 94 40,1555 62,39331

76 10/05/2004 79 FEM 36 1,58 109 43,6 64 25,63692 96,57571

77 04/05/2004 79 FEM 40 1,6 106 41,4 59 23,04688 111,9093

78 24/05/2004 79 FEM 51 1,73 126 42,1 84 28,06642 82,0677

79 25/05/2004 79 FEM 35 1,7 152 52,5 77,8 26,92042 93,01667

80 22/03/2004 81 FEM 35 1,65 147 54 61 22,40588 108,9453

81 09/08/2004 76 FEM 30 1,56 126 51,8 69 28,35306 87,48859

82 08/03/2004 81 FEM 32 1,59 130 51,5 72 28,47989 86,86835

83 16/11/2004 73 FEM 42 1,64 110 41 58 21,56454 121,4716

84 01/06/2004 78 FEM 41 1,7 130 45 79 27,33564 88,3218

85 04/10/2004 74 FEM 43 1,6 134 52,3 74 28,90625 85,69139

86 08/06/2004 78 FEM 35 1,49 128 57,6 68 30,62925 82,73236

87 02/08/2004 76 FEM 42 1,59 167 66,2 112 44,30205 53,15038

88 09/02/2004 82 FEM 41 1,49 110 49,5 56 25,22409 99,08535

89 09/05/2005 67 FEM 50 1,54 114 48 65 27,40766 89,53192

90 10/10/2005 62 MASC 52 1,68 210 74,4 90 31,88776 86,05718

91 07/11/2005 61 FEM 32 1,65 135 49,6 88 32,32323 70,23076

92 12/12/2005 60 FEM 54 1,61 110 42,4 79 30,47722 68,52173

93 19/09/2005 63 FEM 54 1,53 104 44,4 64 27,33991 87,9386

94 18/07/2005 65 FEM 48 1,6 115 45 65 25,39063 98,04688

95 27/09/2005 63 FEM 29 1,65 125 45,9 73 26,81359 91,32253

96 26/04/2005 68 FEM 44 1,61 118 45,5 65 25,07619 99,62833

97 03/10/2005 62 FEM 39 1,51 113 49,5 65 28,50752 85,68359

98 05/12/2005 60 FEM 46 1,61 132 50,9 74 28,54828 86,30007

99 01/11/2005 61 MASC 28 1,69 145 50,8 80,9 28,32534 87,11109

100 14/03/2005 69 FEM 37 1,7 126 43,6 80 27,68166 85,58247

101 22/11/2005 61 FEM 31 1,74 128 42,2 56 18,4965 137,8111

102 03/10/2005 62 FEM 19 1,75 162 52,9 100 32,65306 72,56967

103 31/10/2005 62 FEM 45 1,6 120 46,8 63 24,60938 101,7919

104 16/01/2001 119 FEM 29 1,71 140 47,8 67 22,91303 109,1534

105 06/04/2002 104 FEM 50 1,53 133 56,8 98 41,86424 46,9678

106 10/08/2004 76 FEM 41 1,6 143 55,8 72 28,125 89,8539

107 03/02/2003 94 FEM 41 1,59 162 64,2 69 27,29322 94,14994

108 17/05/2004 79 FEM 32 1,62 137 52,3 68 25,91068 96,66416

109 10/08/2000 124 FEM 33 1,61 168 64,6 72 27,77671 92,98812

110 28/07/2003 89 FEM 39 1,67 170 61,1 96 34,42217 73,8998

111 29/09/2003 87 MASC 56 1,78 192 60,7 115 36,29592 68,35876

112 19/03/2002 105 FEM 45 1,51 120 52,6 82 35,96333 60,27777

113 17/02/2003 94 FEM 59 1,5 136 60,4 78 34,66667 72,69303

114 17/08/2004 76 FEM 30 1,63 153 57,7 76 28,60476 88,97625

115 11/08/2003 88 FEM 53 1,6 114 44,5 64 25 100

116 25/10/2005 62 FEM 44 1,7 140 48,4 72 24,91349 100,3697

117 21/11/2005 61 FEM 40 1,67 165 59,3 96 34,42217 72,53011

118 12/04/2004 80 FEM 35 1,64 108 40,1 70 26,02617 93,20414

119 08/12/2003 84 MASC 19 1,76 157 50,8 92 29,70041 81,78134

120 24/08/2004 76 FEM 43 1,56 125 51,4 78 32,05128 73,2906

121 03/08/2004 76 MASC 24 1,76 164 53 102 32,92872 71,68315

122 19/11/2002 97 MASC 51 1,76 216 69,9 118 38,09401 70,8374

123 03/05/2004 79 FEM 37 1,6 146 57 80 31,25 80,46875

124 26/09/2005 63 MASC 39 1,8 146 45 65 20,06173 124,6914

125 27/04/2004 80 FEM 52 1,5 140 62,6 81 36 70,74468

126 06/07/1999 137 FEM 33 1,7 125 43,2 73 25,25952 98,57409

127 04/06/2000 126 FEM 60 1,58 132 52,8 89 35,65134 61,68583

128 14/07/1998 149 FEM 31 1,65 138 50,7 57 20,93664 115,8107

129 10/05/2005 67 FEM 57 1,47 150 69,4 86 39,79823 66,67065

130 09/04/2002 104 FEM 27 1,74 137 45,3 56 18,4965 132,037

131 05/10/2004 74 FEM 44 1,59 128 50,8 57 22,54658 109,5094

132 15/02/2000 130 FEM 42 1,69 220 77,2 72 25,2092 99,59923

133 11/07/2005 65 FEM 56 1,62 117 44,6 62 23,62445 107,0181

134 12/12/2005 60 FEM 37 1,65 148 54,4 80 29,38476 85,08586

135 04/04/1999 140 MASC 32 1,81 172 52,6 92 28,08217 88,83271

136 28/06/2004 78 FEM 48 1,62 160 61 72 27,43484 93,23655

137 20/10/2003 86 FEM 41 1,6 134 52,3 80 31,25 77,10623

138 28/03/2005 69 FEM 58 1,49 117 52,7 86 38,73699 50,40796

139 29/05/2001 115 FEM 26 1,65 128 47,4 76 27,91552 86,98429

140 18/05/1999 139 FEM 39 1,64 151 56,1 64 23,79536 103,8734
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paciente PESO atual IMC atual PEP2 % perda peso DM CARDIOP HAS DLP APNS ARTP INFERT

1 108 41,1 43,10954 77,11069418 2,2 2,2 2,2

2 93,2 37,5 68,75 57,69230769 2,2 1,1

3 70 24 104 48 1,1 1,1 1,1 2,2 2,2

4 99,7 35,8 55,3719 72,76422764 2,2 3,4 1,1 2,2

5 88 38 66,32124 59,74842767 2,2 2,2 3,3

6 73 30,3 80,93525 57,38636364 2,2 2,2

7 98,8 34,6 64,70588 66,2835249 2,2 2,2 3,3 3,3

8 99 37 50 75,51020408 4,4

9 72,8 26,5 92,5 58,88888889 1,1 1,1 1,1

10 128 43,2 46,15385 73,46938776 1,1 1,1 1,1

11 104 27,3 90,25424 56,17283951 1,1 1,1 1,1

12 152 47 4,347826 97,91666667 3,3 3,4 4,4

13 67 26,1 96,64634 45,15570934 1,1 2,2

14 65 26,1 93,56725 61,99524941 2,2 2,2

15 91,8 27,8 87,6652 58,28092243 1,1 2,2

16 109 37 33,33333 86,04651163 2,2 1,1 2,2 2,2

17 78 30,4 82,91139 53,71024735 3,3 1,1 2,2

18 81 30,4 77,77778 61,663286 2,2 1,1 1,1

19 84 29,7 66,42857 76,15384615 1,3 2,2

20 65 28,9 87,41935 51,60714286 1,1

21 97 35,6 63,82253 65,56169429 1,1 2,2 2,2 1,1 2,2

22 77,3 28,4 82,10526 64,54545455

23 116,6 38 67,66169 58,28220859 2,1 2,1 2,1

24 110 47 29,03226 83,92857143 2,3

25 104,3 47 36,04651 79,12457912 1,1 1,1 1,1 2,2

26 138 42,6 32,82443 83,203125 2,2

27 86 31,5 76,95035 59,21052632 1,1 2,2 3,3

28 104 35,1 70,11834 59,69387755 1,1 1,1 2,2 2,2

29 80 33,3 71,37931 61,66666667 1,1 2,2

30 93,85 34,5 67,24138 63,88888889 2,2 2,2

31 79,5 33,9 57,81991 73,53579176 2,2 3,3

32 67 29,3 82,44898 59,19191919 1,1 1,1

33 98 39,2 44,96124 77,16535433 1,1

34 80 34,6 52 76,88888889 2,2 2,2 2,2

35 102 40,8 45,51724 75,55555556 1,1 1,1 2,2

36 58 26,1 94,24084 59,18367347 1,1 2,2 2,2

37 75 28,9 83,75 58,97959184 2,2 2,2

38 77 31,2 69 69,33333333

39 75 31,2 69,45813 68,87417219 2,2 2,2

40 73 25,8 95,42857 60,70588235

41 73 32 78,52761 55,55555556 1,1 2,2 1,1

42 115,2 38,3 57,91139 67,66784452 1,1 2,2 3,4

43 124 41,5 42,10526 77,57009346 2,2

44 98 44,1 42,98507 75,38461538 2,2 2,2 1,1 3,3

45 100 38,5 61,0951 64,48911223 1,1 2,3 1,1 2,2 2,2

46 107 41,8 42,06897 77,40740741 2,2 3,2

47 76 27,6 88,28829 58,47457627 1,1 2,2 1,1

48 103 46,4 62,45614 56,58536585 1,1

49 82,5 34,3 57,72727 72,9787234 1,1 1,1 2,2 3,3

50 72,9 25,8 93,65079 68,61702128 1,1 3,4

51 110 40,4 55,87393 67,4457429 1,1 1,1 1,1

52 91 32,7 59,25926 74,48747153 2,2 2,2 1,1 2,2

53 89 30,9 57,85714 79,23076923 1,1 3,3

54 91 38,4 43,93305 78,52760736 2,2

55 125 41,7 41,19718 78,08988764 2,2 2,2

56 77 31,6 78,91374 56,12788632 2,2 1,1 2,2 1,1

57 88 28,4 81,62162 65,28735632 2,2 3,3

58 96 34,5 66,31206 64,84962406 2,2 2,2 2,2

59 96,85 34,8 66,5529 64,08839779 2,2 2,2

60 81 26,8 87,14286 68,71794872

61 81 27,3 89,54545 58,08510638 1,1

62 114 41,8 50,73314 70,72758037 2,2

63 70 27,3 91,92982 51,02803738 1,1 2,2 2,2

64 105 36,3 61,03448 67,22222222 1,1 2,2

65 80 34,6 61,1336 69,61770624 2,2 1,1 3,4

66 91,65 37,6 48,36066 76,11336032 3,3 2,2 3,4

67 111 49,3 41,58654 74,02402402 1,1 2,2 1,2 1,1 2,2

68 91 32,2 63,45178 72,03579418 3,4 3,3
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69 114 41,9 47,67802 73,12390925 1,1 2,2 2,2

70 89,95 34,3 62,19512 69,15322581 3,2 2,2

71 90 40 67,74194 55,94405594 2,2 1,1 2,2

72 85 31,7 75,18519 60,96153846 1,1 1,1 2,2 3,3

73 87 30,8 78,51852 59,23076923

74 69 27,7 88,93443 56,07287449 1,1 2,2 2,2

75 100 42,7 56,0794 65,39050536 1,1 2,2

76 69 27,6 86,02151 63,30275229

77 66 25,8 95,12195 62,31884058 2,2 2,2

78 98,4 32,9 53,80117 78,14726841 1,1 3,4 3,4

79 77,8 26,9 93,09091 51,23809524 1,1 1,1

80 77,4 28,4 88,27586 52,59259259 1,1 2,2

81 81,5 33,3 69,02985 64,28571429 2,2

82 75,85 30 81,13208 58,25242718 2,2

83 64 23,8 107,5 58,04878049 1,1 1,1 2,2

84 91 31,5 67,5 70 2,2 2,2 2,2

85 85 33,2 69,96337 63,47992352 1,1 1,1

86 77 34,7 70,2454 60,24305556 1,1 1,1 2,2

87 113 44,8 51,94175 67,67371601 1,1 2,2 1,1 2,2

88 59 26,5 93,87755 53,53535354 2,2

89 66 27,8 87,82609 57,91666667 2,2 3,3

90 94 33,3 83,19838 44,75806452 1,1 1,1 2,2

91 96 35,3 58,13008 71,16935484 1,1 2,2 2,2

92 85 32,8 55,17241 77,35849057 2,2 2,2 2,2 3,3

93 71,3 30,4 72,16495 68,46846847 1,1 1,1 1,1 1,1 2,2

94 73 28,5 82,5 63,33333333 1,1 2,2 3,3

95 78 28,6 82,77512 62,30936819 2,2 2,2

96 66 25,5 97,56098 56,04395604 1,1 1,1 2,2

97 84 36,8 51,83673 74,34343434

98 79,2 30,5 78,76448 59,92141454 1,1

99 80,9 28,3 87,2093 55,70866142 1,1 1,1 2,2 3,3

100 80,6 27,9 84,4086 63,99082569 1,1

101 59 19,5 131,9767 46,20853081 2,2 2,2

102 112 36,5 58,78136 68,99810964

103 80,95 31,6 69,72477 67,52136752 2,2 2,2 2,2

104 73,5 25,1 99,5614 52,51046025 1,1 1,1

105 104 44,4 38,99371 78,16901408 1,1 1,1 3,3

106 78 30,4 82,46753 54,48028674

107 72,7 28,8 90,30612 44,85981308 1,1

108 84 32 74,35897 61,18546845

109 120 46,1 46,71717 71,3622291

110 111,5 40,1 58,17175 65,63011457 1,1 2,2

111 153 48,4 34,45378 79,73640857 2,2 2,2 2,2

112 91 39,9 46,01449 75,85551331 3,3

113 81,5 36,2 68,36158 59,93377483 1,1 3,4

114 78 29,4 86,54434 50,95320624 1,1

115 78,9 30,8 70,25641 69,21348315 1,1 1,1 3,4 3,4

116 77,5 26,8 92,30769 55,37190083 1,1 2,2

117 105,8 38 62,09913 64,08094435 1,1

118 80 29,7 68,87417 74,06483791 1,1

119 107 34,6 62,7907 68,11023622 1,1 1,1

120 84 34,5 64,01515 67,12062257

121 116 37,5 55,35714 70,75471698 2,2 2,2

122 127 41,1 64,14254 58,79828326 3,3 2,2 2,2

123 83,7 32,7 75,9375 57,36842105 1,1 1,1 1,1 1,1

124 82 25,3 98,5 56,22222222 1,1 1,1 1,1

125 99 44 49,46809 70,28753994 1,1 2,2 1,1 2,2 2,2

126 78 27 89,01099 62,5

127 95 38 53,23741 71,96969697 3,3 1,1 3,3

128 71 26,1 95,71984 51,47928994

129 86 39,8 66,66667 57,34870317 1,1 1,1 1,1 3,3

130 74 24,5 102,4631 54,08388521 3,3

131 60 23,8 104,6512 46,8503937 1,1 1,1 1,1 1,1

132 90 31,5 87,54789 40,80310881 3,3 3,4 1,1

133 66 25,2 98,97959 56,50224215 1,1 1,1

134 96,5 35,4 64,62585 65,07352941 2,2 1,1

135 126 38,5 51,08696 73,19391635

136 77 29,4 87,77778 48,19672131 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1

137 104,6 40,8 42,12454 78,01147228 3,3 1,1 1,1

138 99,2 44,6 29,24188 84,62998102 2,2 2,2 2,2 1,1 2,2 3,3

139 96 35,5 53,125 74,89451477 1,1

140 107 39,7 52,73312 70,76648841 1,1 1,1
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Abstract 

BACKGROUND: Roux-en-Y gastric bypass (RYGB) is considered an 

effective therapy for weight loss although weight regain may be observed 

in a long-term follow-up. Obesity-related comorbidities are also well 

treated by RYGB due to weight loss and intestinal hormone changes. Few 

studies reported long-term status of comorbidities especially if weight 

regain is present. This study aims to analyze: (1) the resolution of obesity-

related comorbidities after RYGB in a long-term follow-up and (2) its 

relationship to weight regain. 

METHODS: 140 patients (mean age 41, 18 male, mean body mass index 

(BMI) before operation 52 (range 39-82) kg/m
2
, mean BMI at nadir weight 

29 (range 18-46) kg/m
2
, mean BMI at last follow-up 33 (range 19-49) 

kg/m
2
 were followed-up after RYGB for morbid obesity for at least 5 years 

(mean follow-up 90, range 60-155 months). Diabetes, cardiovascular 

disease, arterial hypertension, dyslipidemia, sleep apnea, arthropathy, and 

infertility were present when submitted to surgery in 26 (18%), 14 (10%), 

88 (62%), 18 (13%), 83 (59%), 90 (64%), 9 (16%) patients; and in 6 (4%), 

8 (5%), 38 (27%), 6 (4%), 45 (32%), 75 (53%), 7 (12%) patients at the 

Nadir weight, respectively.  



P á g i n a  | 52 

 

RESULTS: BMI was significantly different in the 3 periods. Comorbidities 

resolution was sustained in a long-term follow-up for diabetes, 

hypertension, cardiopathy and infertility. Comorbidities status was direct 

related to the % of weight loss for all comorbidities except infertility. 

CONCLUSION: Our results show that comorbidities remission after 

RYGB is sustained in the majority of patients in a long-term follow-up. 

Weight regain is linked to worse results for all comorbidities except 

infertility. 

 

Key-words: morbid obesity; obesity surgery; gastric bypass; long-term 

follow-up; weight loss; comorbidities 
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Abstract 

BACKGROUND: Roux-en-Y gastric bypass (RYGB) is considered an effective therapy 

for weight loss although weight regain may be observed in a long-term follow-up. 

Obesity-related comorbidities are also well treated by RYGB due to weight loss and 

intestinal hormone changes. Few studies reported long-term status of comorbidities 

especially if weight regain is present. This study aims to analyze: (1) the resolution of 

obesity-related comorbidities after RYGB in a long-term follow-up and (2) its 

relationship to weight regain. 

METHODS: 140 patients (mean age 41, 18 male, mean body mass index (BMI) before 

operation 52 (range 39-82) kg/m
2
, mean BMI at nadir weight 29 (range 18-46), mean 

BMI at last follow-up 33 (range 19-49) were followed-up after RYGB for morbid 

obesity for at least 5 years (mean follow-up 90, range 60-155 months). Diabetes, 

cardiovascular disease, arterial hypertension, dyslipidemia, sleep apnea, arthropathy, 

and infertility were present when submitted to surgery in 26 (18%), 14 (10%), 88 (62%), 

18 (13%), 83 (59%), 90 (64%), 9 (16%) patients; and in 6 (4%), 8 (5%), 38 (27%), 6 

(4%), 45 (32%), 75 (53%), 7 (12%) patients at the Nadir weight, respectively.  

RESULTS: BMI was significantly different in the 3 periods. Comorbidities resolution 

was sustained in a long-term follow-up for diabetes, hypertension, cardiopathy and 

infertility. Comorbidities status was direct related to the % of weight loss for all 

comorbidities except infertility. 

CONCLUSION: Our results show that comorbidities remission after RYGB is sustained 

in the majority of patients in a long-term follow-up. Weight regain is linked to worse 

results for all comorbidities except infertility. 
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Key-words: morbid obesity; obesity surgery; gastric bypass; long-term follow-up; 
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Introduction 

Roux-en-Y gastric bypass (RYGB) is considered an effective therapy for weight loss 

although some weight regain may be observed in a long-term follow-up [1, 2]. Obesity-

related comorbidities are also well treated by RYGB due to weight loss and intestinal 

hormone changes [3, 4]. However, only few studies reported long-term status of 

comorbidities especially if weight regain is present. 

 This study aims to analyze: (1) the resolution of obesity-related comorbidities after 

RYGB in a long-term follow-up and (2) its relationship to weight regain. 

 

Materials and Methods 

Population 

140 patients (mean age 41.4 ± 10.6 [range 19-62] years, 18 male) underwent RYGB for 

morbid obesity at Mandaqui Hospital, São Paulo, between January 1998 and June 2005. 

Patients’ selection was based on National Institute of Health recommendations [5].  

Patients were followed-up at 1, 3, 6 and 12 months after operation and yearly thereafter. 

Patients followed-up for at least 5 years were included in the study (mean follow-up 90 

[range 60-155] months).  
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Weight Evolution 

 Mean weight before operation was 138.7 ± 23.1 [range 98-220] kg and mean body 

mass index (BMI) was 52.5 ± 7.9 [range 39-82] kg/m
2
. 

 Nadir weight was obtained in all patients between 1 and 2 years after the operation 

(mean weight 77.7 ± 14.2 [range 46-119] kg; mean BMI 29.3 ± 5.2 [range 18- 46] 

kg/m
2
). At this moment the % of excess weight loss was 86.0±17.4 (range 46-137) %. 

Mean weight and BMI at last follow-up was 89.6 ± 18.3 [range 58-153] kg and 33.7 ± 

6.3 [range 19-49] kg/m
2
, respectively. At this moment the % of excess weight loss was 

69.3 ± 20.2 (range 4-131) % (figure 1). 

 

Comorbidities 

The comorbidities studied and their definition criteria followed the American Obesity 

Association and Shape Up America! Foundation recommendations [6]. Thus, major 

obesity-related comorbidities included in the study were : hypertension (as defined by 

systolic blood pressure > 140 mmHg, diastolic pressure > 90 mmHg or both); 

cardiovascular disease (coronary artery disease, peripheral vascular disease, or 

congestive heart failure); dyslipidemia (cholesterol > 200 mg/dl, HDL < 35 mg/dl, LDL 

> 100 mg/dl with concomitant coronary disease or LDL > 130 mg/dl with 2 or more risk 

factors for coronary disease or LDL > 160 mg/dl, fasting triglycerides  > 250 mg/dl); 

diabetes type 2 (fasting glucose level > 126 mg/dl or glucose level after oral glucose 

tolerance test > 200mg/dl);  sleep apnea (snoring, witnessed apnea, and daytime 

hypersomnolence); arthropathy (osteoarthritis of the knee, hip, and back); infertility 

(amenorrhea, irregular menstrual cycles, inability to become pregnant after 6 months). 



P á g i n a  | 61 

 

Comorbidities evolution was classified as Resolved, Improved, Unchanged, or 

Worsened based on previous guidelines [7]. 

 Diabetes, cardiovascular disease, arterial hypertension, dyslipidemia, sleep apnea, 

arthropathy, and infertility were present at surgery in 26 (18%), 14 (10%), 88 (63%), 18 

(13%), 83 (59%), 90 (64%), 9 (6%) patients, respectively. Fourteen patients (10%) were 

free of comorbidities at this moment. 

At Nadir weight the same comorbidities were present in 6(4%), 8(5%), 38(27%), 6(4%), 

45(32%), 75(53%), 7(12%) patients, respectively. Forty patients (28%) were free of 

comorbidities at this moment (figure 2). 

 

Operative Technique 

 All patients underwent an open banded RYGB. The gastric pouch was constructed with 

the aid of staplers with a volume of 30ml and a 6.2cm silicon ring banding the pouch. A 

manual non-calibrated gastroenterostomy was done with a 100cm alimentary and 50cm 

biliopancreatic limb. All operations were performed by 3 surgeons. 

 

Ethics 

The protocol was approved by local ethics committee. Informed consent was obtained 

from all individuals.  

There are no conflicts of interest.  
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Statistics 

Variables were described as mean ± standard deviation [range]. Paired T test, ANOVA, 

Fisher or Person tests were used as indicated. p<0.05 was considered significant. 

 

Results 

Weight, BMI and the % of weight loss changed significantly in the 3 distinct moments 

(initial x nadir, p<0.001; initial x current, p<0.001; nadir x current, p<0.001). There was 

no correlation between initial BMI and the % of weight loss at the nadir weight 

(p=0.29) or last follow-up (p=0.52) (figure 3).  

Comorbidities status is depicted in figure 4. There was no change in comorbidities 

status along time for diabetes (p=1), cardiopathy (p=1), hypertension (p=0.8) and 

infertility (p=1).  Worst result for dyslipidemia (p=0.012), sleep apnea (p=0.046) and 

arthropathy (p=0.007) were observed along time. 

Comorbidities resolution was not related to the weight regain for infertility (p=0.71 

nadir weight, p=0.42 final weight). Comorbidities resolution was related to the weight 

regain for: diabetes (p=0.013, nadir weight, p=0.014 final weight), hypertension 

(p=0.015 nadir weight, p=0.001 final weight), and cardiopathy (p=0.015 nadir weight, 

p=0.043 final weight). Comorbidities resolution was related to the weight regain only at 

the last follow-up for: arthropathy (p=0.096 nadir weight, p=0.0012 final weight), 

dyslipidemia (p=0.054 nadir weight, p=0.015 final weight), and sleep apnea (p=0.11 

nadir weight, p=0.011 final weight) (figure 5). 
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Discussion 

Morbid obesity is a worldwide public health problem with an estimated 1.7 billion 

people suffering from the disease [8,9]. Obesity-related comorbidities, such as 

hypertension, diabetes, infertility, cardiovascular disease, sleep apnea, etc. are very 

common in this population [10]. The presence of these comorbidities leads to a decrease 

in life expectance between 5-20 years [11].  

 Bariatric operations are considered an effective therapy for morbid obesity [12] with 

acceptable rates of complications [13], outcomes sustained at long-term follow-up and 

increase of life expectance [14,15]. Recent studies;  however, reported weight regain 

after 5 years of operation in 50% of the patients, with therapeutic failure between 7-20% 

after 8 years of operation [1, 16].  

 We developed this study in order to evaluate the fate of obesity-related comorbidities at 

a long-term follow-up when weight regain become manifest.  

 

Long-Term Weight Regain 

Buchwald et al. [17] reviewed 136 clinical trials including more than 22,000 patients 

and reported a % of weight loss of 62% for RYGB patients; however, the majority of 

the studies had a follow-up lower than 2 years. Sjostrom et al. [18] - in a famous 

populational study in Sweden with 641 patients followed for 2 and 10 years after a pool 

of bariatric operations – called attention for a significant weight regain along time. The 

authors showed a weight loss of 23% after 2 years, decreased to 16% after 10 years. 

Other studies with similar results followed this report [19]. Our results also clearly 

showed a weight regain after 5 years of follow-up.   
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 Long-Term Comorbidities Control 

Different studies continuously show that bariatric operations bring excellent outcomes 

in regards to the comorbidities. A large metanalysis by Buchwald et al. [17] reported 

resolution of sleep apnea in 87% of the cases, diabetes type 2 in 77%, and hypertension 

in 62%. Other studies [20] also showed significant improvement of the comorbidities. 

Interestingly however, most studies have a short follow-up. Sjostrom et al. [18] in the 

SOS study showed worst results for comorbidities on a long-term follow-up. They 

reported an increase in diabetes incidence from 1 to 7% when patients were followed 

after 2 and 10 years after a pool of bariatric operations, respectively. Similarly, 

hypertension increase from 24 to 41% and dyslipidemia from 27 to 30%. 

Comorbidities resolution may be related to: (a) weight loss, (b) hormonal changes due 

to decrease in fat mass or in consequence of the operative technique, (c) changes in life 

style, and (d) irreversibility of degenerative function of the organs [21,22]. As far as we 

know; however, there are no studies investigating hormone levels change in a long-term 

follow-up although intuitive thinking leads to the assumption that no changes should 

happen. Weight regain is a reality after bariatric operations as discussed previously. 

Worse results for comorbidities in a long-term follow-up may be linked to weight 

regain. Our results show that diabetes, hypertension, cardiopathy and infertility 

improvement was sustained in a long-term follow-up and comorbidities status was 

direct related to the % of weight loss for all comorbidities except infertility. 

Several studies showed that diabetes improvement after RYGB is related to changes in 

the entero-insular axis [23]; however, weight excess may be a contributor to worse 

results for diabetes, since peripheral resistance to insulin and the population of 

adipocytes may play roles for diabetes pathogenesis. Similarly, dyslipidemia and 
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hypertension are part of the metabolic syndrome and may have a direct link between 

long-term outcomes and weight regain explained by increase in fat mass. 

Cardiopathy, arthropathy and sleep apnea may be related to degenerative tissular 

changes and body mass. Infertility, surprisingly, was not related to weight regain in our 

results. 

 

Conclusions 

Our results show that: (1) comorbidities remission after RYGB is sustained in the 

majority of patients in a long-term follow-up and (2) weight regain is linked to worse 

results for all comorbidities except infertility. 
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Figures legends 

 

Figure 1. Evolution of body mass index and % of weight loss for the whole population 

(n=140). 

 

Figure 2. Prevalence of comorbidities at surgery and nadir weight. 

 

Figure 3. Correlation between initial body mass index and the % of weight loss at the 

nadir weight (left) or last follow-up (right). 

 

Figure 4. Evolution of comorbidities status. 

* statistical significant 

 

Figura 5. Correlation between % weight loss and comorbidities status. 

* statistical significant 
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Figure 3.  

 



P á g i n a  | 72 

 

Figure 4. 
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 Figure 5. 
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