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RESUMO 

 

 

Introdução: A obesidade severa afeta todo o organismo favorecendo o 
desenvolvimento de sérias doenças, incluindo hipertensão, diabetes mellitus, 
aterosclerose, assim como aumenta a prevalência de cânceres. Os tratamentos 
convencionais (dietas, atividade física, terapia comportamental, intervenção 
medicamentosa) têm sido pouco eficazes na manutenção da perda de peso em 
longo prazo para indivíduos obesos mórbidos em comparação a outros níveis como 
sobrepeso e obesidade. O número de cirurgias bariátricas sofreu um aumento de 
500% no Brasil na última década. Esse crescimento coloca o Brasil na segunda 
posição do ranking mundial de cirurgias bariátricas, ficando atrás apenas dos 
Estados Unidos. Objetivo: Avaliar os efeitos da cirurgia bariátrica em Y-de-Roux 
sobre os parâmetros metabólicos e bioquímicos de obesos adultos. Amostra e 
Métodos: O estudo aconteceu por meio de uma coorte retrospectiva envolvendo 
prontuários médicos de pacientes adultos, submetidos à cirurgia bariátrica em Y-de-
Roux, de uma clínica da cidade de Santos-SP. Foram observados 519 prontuários 
médicos para aplicação dos critérios de inclusão e não inclusão. Este procedimento 
resultou em 205 prontuários, os quais constituíram a amostra do estudo. A amostra 
foi composta por 29 pacientes do sexo masculino (37,78±12,67 anos) e 176 do sexo 
feminino (38,75±11,35 anos), submetidos à cirurgia entre os anos de 2004 a 2009. A 
amostra foi estratificada em gêneros e faixas etárias. Resultados: Os resultados 
mostraram a diminuição significativa do peso corporal, IMC, glicemia e insulina de 
jejum em todas as idades e em ambos os gêneros.  Com isso houve melhoras nos 
índices que correspondem à sensibilidade e resistência à insulina (QUICKI e HOMA-
IR, respectivamente). Concomitantemente a redução de medidas antropométricas, o 
perfil lipídico apresentou melhoras nas frações de colesterol total, LDL-C e 
triglicérides. Não houve mudança significativa nos níveis de HDL-C. A prevalência 
de pacientes hipertensos diminuiu após seis meses de acompanhamento. Houve um 
aumento significativo da prevalência de anemia tanto em curto quanto em longo 
prazo. Houve uma diminuição significativa nos níveis de proteínas totais e vitamina 
B12  Conclusão: A derivação gástrica em Y-de-Roux mostrou-se uma importante 
ferramenta na remissão e controle da epidemia da obesidade. A melhora nos 
parâmetros da síndrome metabólica são fatores determinantes na remissão das 
comorbidades associadas à obesidade, tais como diabetes, dislipidemias e 
aterosclerose. Intercorrências advindas do processo restritivo e desabsortivo do 
procedimento podem surgir. O sucesso do tratamento cirúrgico é dependente de 
acompanhamento por uma equipe multidisciplinar antes e após o procedimento. 
Palavras chave: Obesidade Mórbida; Cirurgia Bariátrica; Diabetes Mellitus; 
Dislipidemia; Síndrome Metabólica. 
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INTRODUÇÃO 



 

 

1. INTRODUÇÃO 

 
A obesidade tem se tornado rapidamente um dos maiores problemas de 

saúde pública em todo o mundo. Decorrente do balanço energético positivo, a 

obesidade é considerada uma doença crônica multifatorial, complexa e expressa 

múltiplas causas, decorrente de fatores endógenos e exógenos (MONTEIRO et al, 

2009). 

O risco de doenças crônicas e mortalidade resultada da obesidade sem 

tratamento é proporcional ao grau de obesidade, representado pelo índice de massa 

corporal (IMC). Índice este obtido pelo peso corporal em quilogramas dividido pela 

estatura ao quadrado em metros (PATTERSON et al, 2003). 

Dados epidemiológicos apontam um crescimento na prevalência da obesidade na 

maioria dos países, desenvolvidos, ou em desenvolvimento. Estimativas da 

Organização Mundial de Saúde (OMS) indicam que mais de um bilhão e quinhentos 

milhões de adultos estão acima do peso e que 500 milhões destes são clinicamente 

obesos (WHO, 2011).  

Pesquisa de Orçamentos Familiares (POF), realizada pelo Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística (IBGE) mostrou que 20,5% dos adolescentes (entre 10 e 19 

anos) apresentam excesso de peso (IMC>25kg/m2). Em relação aos adultos este 

número aumenta mais que o dobro, chegando à prevalência de 50,1% no sexo 

masculino e 49% no sexo feminino. Esta mesma pesquisa apontou maior 

prevalência de sobrepeso em homens entre 45 e 54 anos (58,7%) e mulheres entre 

55 e 64 anos (63%).  Observando índices de obesidade, a pesquisa estimou 

prevalência de 12,5% para os adultos de sexo masculino e 16,9% para o sexo 

feminino. Estratificando a prevalência de obesidade dentre as faixas etárias, 

observaram-se os mesmos grupos que lideravam índices de sobrepeso também 
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como os de maior prevalência de obesidade com 16,8% para homens entre 45 e 54 

anos e 26% para mulheres entre 55 e 64 anos (IBGE, 2009). 

 Estudo fazendo projeção sobre a epidemia mundial de obesidade estima que no 

ano de 2030 haja 2,26 bilhões de pessoas com sobrepeso e 1,12 bilhões de obesos. 

(KELLY et al., 2008). 

As comorbidades mais associadas à obesidade incluem doença cardíaca (DE 

LIMA SANCHEZ et al, 2011), hipertensão (FOULDS et al, 2012), dislipidemia 

(FRASSEN et al, 2011), diabetes mellitus (FERCHAK e MENEGHINI, 2004), 

esteatose hepática não alcoólica (DE PIANO et al, 2009), apnéia obstrutiva do sono 

(OGRETMENOGLU et al, 2005),  e certos tumores malignos (homens - reto, cólon e 

próstata; e mulheres - útero, mamas e ovário), dentre outras. (PORIES, 2008) 

A obesidade também ocasiona um problema social, com dificuldade de 

inclusão, restrição aos avanços na carreira, perda de oportunidades, insegurança no 

emprego e altos custos com planos de saúde (BUCHWALD et al, 2004). 

Os custos sobre os sistemas de saúde decorrentes da epidemia da obesidade 

apresentam valores acentuados. Nos Estados Unidos a estimativa do impacto 

financeiro sobre o sistema de saúde para o tratamento da obesidade no ano de 2010 

aproximava-se de 194 bilhões de dólares (WANG et al, 2008). No Brasil, o custo 

direto de internações hospitalares no Sistema Único de Saúde tendo a obesidade 

como causa representou 17% do custo total de internações hospitalares efetuadas 

entre anos de 1998 a 2009 (SALGADO JUNIOR et al, 2010). 

A obesidade severa (grau III) é caracterizada quando o indivíduo apresenta 

índice de massa corporal IMC>40 kg/m2, e está associada com a diminuição da 

qualidade de vida, disfunção psicossocial e desenvolvimento de doenças 

secundárias. Os tratamentos tidos como convencionais (dietas, exercício físico, 
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terapia comportamental, terapia medicamentosa), aplicados de forma interdisciplinar 

aparecem como uma estratégia não cirúrgica eficiente para combater a obesidade 

através de mudança de estilo de vida (TOCK et al, 2006). 

Em indivíduos classificados com obesidade grau III há grande dificuldade em 

manter a redução do peso corporal ao longo prazo. Nestes casos onde a 

classificação de obesidade é comumente chamada obesidade mórbida, o insucesso 

do tratamento clínico é superior a 90% (CUNHA et al, 2006). Pacientes com 

obesidade severa que apresentam perda de peso em torno de 5 a 8% através de 

tratamento convencional diminuem este intervalo para 1 a 2% após cinco anos de 

tratamento. Para estes indivíduos a cirurgia bariátrica é recomendada. (FISHER e 

SCHAUER, 2002). 

O tratamento cirúrgico da obesidade é indicado em casos específicos - IMC ≥ 

40 kg/m2 ou IMC ≥ 35 kg/m2 associado à comorbidades, e após avaliação detalhada 

por uma equipe multidisciplinar composta por médicos (por exemplo, nutrólogo, 

cardiologista, endocrinologista, psiquiatra e cirurgião), enfermeiro, nutricionista, 

psicólogo, fisioterapeuta, entre outros profissionais (COSTA et al, 2009). 

Exige ainda um tempo mínimo de cinco anos de evolução da obesidade e 

falha no tratamento clínico por um período mínimo de dois anos, além da avaliação 

psicológica favorável, da possibilidade de manter seguimento pós-operatório, da 

conscientização plena sobre o procedimento e do consentimento escrito pós-

esclarecimento (FERRAZ et al, 2003; LEAL e BALDIN, 2007). 

O número de cirurgias bariátricas sofreu um aumento de 500% no Brasil na 

última década, de acordo com dados da Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica e 

Metabólica. O procedimento foi realizado cinco mil vezes em 1999, número que 

passou de 30 mil em 2009. Esse crescimento coloca o Brasil na segunda posição do 
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ranking mundial de cirurgias bariátricas, ficando atrás apenas dos Estados Unidos, 

com 300 mil procedimentos por ano (SBCBM, 2009). 

O pós-operatório de pacientes submetidos à cirurgia exige o consumo de 

dietas com restrição calórica, que em uso por períodos prolongados, associados à 

má absorção dos alimentos, podem causar vários distúrbios metabólicos como 

desidratação, desequilíbrio hidroeletrolítico, hipovitaminose, hipotensão ortostática e 

aumento da concentração de ácido úrico. Complicações de longo termo são 

relacionadas às deficiências nutricionais (neuropatias, anemia, beribéri), hérnias 

internas, estenose da anastomose e desordens emocionais. Quadros de 

hipoglicemia também são relatados algumas vezes. A diminuição de doenças 

associadas, assim como o uso de medicamentos para controlá-las vem sendo 

apontadas como os principais resultados do procedimento, associado ao 

emagrecimento (BUCHWALD et al, 2004; LE ROUX et al, 2006). 

Com base nesses pressupostos, o presente estudo vai de encontro às 

necessidades da população brasileira e promove o debate acerca deste 

procedimento e das respostas a ele envolvidas sobre os parâmetros desencadeados 

entre diferentes gêneros e faixas etárias. 
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2. OBJETIVOS 

2.1 Objetivo Geral 

 
Avaliar os efeitos da cirurgia bariátrica em Y-de-Roux sobre os parâmetros 

metabólicos e bioquímicos de obesos adultos.  

2.2. Objetivos Específicos 

 
Verificar o perfil antropométrico e metabólico dos pacientes submetidos à cirurgia 

bariátrica e a prevalência de comorbidades associadas à obesidade; 

Verificar os efeitos da cirurgia em curto e longo prazo sobre parâmetros 

antropométricos, metabólicos e prevalência de doenças associadas à obesidade. 

Verificar as possíveis diferenças entre os gêneros e também entre faixas etárias 

antes e após o procedimento. 
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3. REVISÃO DA LITERATURA 

 

3.1.  Procedimento Cirúrgico 

 

As cirurgias bariátricas são classificadas em quatro categorias: procedimentos 

desabsortivos, procedimentos restritivos, procedimentos mistos 

(desabsortivos/restritivos) e procedimentos experimentais (BUCHWALD e 

BUCHWALD, 2002) 

A derivação gástrica em Y de Roux (RYGB) é uma técnica que se sobressai 

dentre elas. É um procedimento efetivo e relativamente de baixo risco para prover a 

redução de peso corporal, podendo ser geralmente controlada em curto ou longo 

prazo (FURNES et al, 2008).  

Das 200.000 cirurgias bariátricas realizadas em 2006, cerca de 80% foram 

através da derivação gástrica (WANG e ZHANG, 2009). Esta técnica é a mais 

recomendada e utilizada no Brasil (COPPINI et al, 2006) e considerada o 

procedimento padrão ouro em cirurgia para perda de peso ( DE CASTRO CESAR et 

al, 2008). É mais frequentemente realizada na população feminina em detrimento da 

masculina (TOMPKINS et al, 2008). 

A derivação gástrica se dá através da criação de uma anastomose em “Y”, 

que leva o nome “Y-de-Roux” devido ao seu criador, o cirurgião suíço Cesar Roux. 

Esta cirurgia foi proposta originalmente em 1892 com a intenção de “desviar” o 

estômago para o tratamento de obstruções de antro ou do piloro (BESSON, 1985).  
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Alça Alimentar
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Alça Bileopancreática
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Figura 1: Anatomia do sistema digestório antes e após derivação gástrica em Y-de-Roux. 

(adaptado de Ashrafian et al, 2010) 
 

Desde os anos de 1950 o procedimento de derivação gástrica (by-pass) vem 

sendo desenvolvido como um tratamento para a obesidade. Comumente envolve a 

criação de uma pequena bolsa (20 a 30 ml) no estômago proximal junto à porção 

distal do esôfago. É executada pelo grampeamento do estômago proximal, dividindo 

cirurgicamente esta pequena bolsa gástrica do restante do estômago (PORIES, 

2008; MECHANICK et al, 2009). (Figura 1). 

O próximo passo do procedimento é a divisão da porção jejunal do intestino 

delgado em uma alça jejunal proximal (que se mantêm ligada ao duodeno), e uma 

alça distal chamada “alça de roux”, que é conectada por anastomose na nova bolsa 

gástrica (gastrojejunostomia). Finalmente, a alça jejunal proximal restante (ligada ao 

duodeno e ao estômago) é submetida a uma anastomose em uma distância variada 

da divisão jejunal. A jejunostomia completa a configuração em “Y” da cirurgia. 

(ELDER e WOLFE, 2007). 
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Com este procedimento os nutrientes ingeridos passam diretamente da 

pequena bolsa gástrica para a alça em Roux do jejuno. Os fluidos gástricos, 

pancreáticos e biliares continuam sendo secretados normalmente através da alça 

jejunal proximal que permanece ligada ao duodeno e estômago. Portanto os 

nutrientes ingeridos são “desviados” da maior parte do estômago, duodeno e jejuno 

proximal, resultando em uma absorção mais distal (BUCHWALD et al, 2004). 

O comprimento de cada alça pode variar de acordo com a técnica cirúrgica e 

preferência. Com o procedimento padrão de derivação gástrica (também chamado 

usualmente de derivação gástrica proximal), o risco de má absorção dos 

macronutrientes é mínimo. Entretanto, com o procedimento chamado de derivação 

gástrica distal, o jejuno é seccionado mais afastado do estômago. Uma menor 

porção do intestino permanece na alça de roux e uma maior parte do jejuno é 

desviada (BAYS et al, 2008).  

Bult, Dalen e Muller (2008) sugerem que a derivação gástrica distal resulta em 

uma melhor perda de peso. Entretanto, também aumenta o risco de má absorção 

dos macronutrientes. 

A derivação gástrica apresenta vários mecanismos potenciais que ajudam na 

sua eficácia. O pequeno tamanho da nova bolsa gástrica criada pode restringir o 

volume de alimento ingerido e altera sinalizadores neurais e endócrinos do controle 

do apetite e saciedade. O pós-operatório de pacientes submetidos à cirurgia exige o 

consumo de dietas com restrição calórica, que em uso por períodos prolongados, 

podem causar vários distúrbios metabólicos como desidratação, desequilíbrio 

hidroeletrolítico, hipotensão ortostática e aumento da concentração de ácido úrico 

(CAMBI, MICHELS e MARCHESINI, 2003). 
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Existem várias condições que contraindicam o procedimento: abuso do álcool 

e de drogas, pneumopatias graves, insuficiência renal, lesão acentuada do 

miocárdio, cirrose hepática, doença neoplásica, doença ulcerosa ativa, hérnia hiatal 

volumosa, varizes esofágicas, gravidez, falta de motivação do paciente, entre outras 

condições de risco. Idade (abaixo de 18 ou acima de 65 anos), cirurgias abdominais 

prévias, procedimentos bariátricos sem sucesso no passado e doenças psiquiátricas 

já não são consideradas contraindicações absolutas, devendo-se avaliar o 

risco/benefício de cada caso (CHOBAN et al, 2002). 

 Pacientes com depressão endógena e instabilidade emocional ou psicológica 

importante não devem ser submetidos à cirurgia, pois estas condições dificultam o 

acompanhamento e obediência às instruções dietéticas pós-operatórias (OLIVEIRA, 

LINARDI e AZEVEDO, 2004). 

A cirurgia bariátrica pode apresentar complicações tanto pós-operatórias 

imediatas, como tardias, além daquelas em conseqüência das alterações 

disabsortivas e restritivas da ingestão alimentar: tromboembolismo pulmonar, sepse, 

hemorragia intra-abdominal, desidratação por diarréia e vômitos, desequilíbrios 

hidroeletrolíticos, infecção da ferida operatória, seroma da ferida cirúrgica, obstrução 

intestinal por aderências, hérnias incisionais, síndrome de Dumping, anemia 

ferropriva, anemia megaloblástica por deficiência de folato e/ou vitamina B12, outras 

deficiências vitamínico-minerais, litíase biliar e renal, secura da pele, entre outras, 

fazendo-se necessário o acompanhamento sistemático por uma equipe 

multidisciplinar (CHOBAN et al, 2002). 

Como toda cirurgia, existe um risco de mortalidade. Esta pode ocorrer durante 

o procedimento ou nos dias subsequentes à cirurgia. Em revisão de Pories, (2008), 

que levantou os resultados de 495 cirurgiões com o total aproximado de 110.000 
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cirurgias apresentou uma taxa de mortalidade hospitalar em 0,14%. Trinta dias após 

a intervenção, os dados apresentaram resultado de 0,29%. Noventa dias após com 

0,35%. Ainda mostrou uma taxa de 4,75% de reinternações e 2,15% de 

reoperações. Este dado mostra maior mortalidade após a alta do que durante a 

internação hospitalar. Embolia pulmonar e arritmias são causas suspeitas, mas 

ainda não comprovadas (PORIES, 2008). 

 

 

3.2. Equipe Multidisciplinar no tratamento da obesidade mórbida 

 

Vários autores evidenciam a importância do acompanhamento multidisciplinar 

para o sucesso no tratamento e controle da obesidade e comorbidades (DÂMASO et 

al, 2006; CARANTI et al, 2007; DO PRADO et al,2009; FOSCHINI et al, 2009). 

Tratando-se do acompanhamento após a cirurgia bariátrica, as recomendações e 

diretrizes não são diferentes quanto à importância de uma equipe multidisciplinar 

atuando tanto previamente quanto após os procedimentos de derivações gástricas. 

(SBCBM, 2005). 

Ainda, segundo o Consenso Bariátrico Brasileiro (SBCBM, 2005): “A equipe 

multidisciplinar é entendida como um grupo de profissionais de áreas diversas, 

trabalhando em harmonia de ações e objetivos, visando avaliar, orientar e seguir os 

pacientes portadores de obesidade mórbida em programas de cirurgia bariátrica, 

dividindo tarefas com o cirurgião, zelando pela proteção da boa relação médico-

paciente e contribuindo na conquista e manutenção dos bons resultados, como 

também na resolução das situações de complicações ou insucessos”. 
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 O sucesso do procedimento está intimamente ligado ao acompanhamento 

por uma equipe de profissionais especializada no tratamento da obesidade mórbida 

após cirurgia bariátrica. Esta equipe deve ser composta pelo médico cirurgião, 

nutricionista, psicólogo ou psiquiatra (STOCKER, 2003; SAUERLAND et al, 2005; 

BUCHWALD, 2005; FRIED et al, 2007; GLATT e SORENSON, 2009). A equipe 

multidisciplinar ainda pode ser composta por profissionais associados, envolvidos no 

trabalho de promoção de saúde a seguir: Anestesista, assistente social, 

endoscopista, enfermeiro, fisioterapeuta e profissional de educação física (SBCBM, 

2005). 

Além da equipe multidisciplinar, o auxílio e envolvimento da família em todo o 

processo podem aumentar a chance de adesão ao tratamento e a manutenção do 

acompanhamento após a cirurgia. Garantir que os pacientes tenham apoio auxiliar 

adequados para prepará-los a lidar com um novo estilo de vida proporcionado pela 

derivação gástrica que acontecerão após a cirurgia pode melhorar os resultados 

esperados (LIVHITS et al, 2011). Existem hipóteses de que o apoio familiar e social 

pode ajudar a diminuir o impacto dos fatores estressores (tanto psicológicos quanto 

nutricionais) após a cirurgia, mas ainda não existe consenso sobre qual o tipo de 

apoio é mais benéfico (VISHNE et al, 2004). 

 Em estudo sobre a disseminação da obesidade dentre indivíduos de uma 

mesma sociedade, demonstrou-se que a obesidade pode ter uma influência social, 

podendo até ser comparada a uma doença contagiosa. Indivíduos associados a 

pessoas obesas têm maior probabilidade de tornarem-se obesos (CHRISTAKIS e 

FOWLER, 2007). Em contrapartida, os benefícios da derivação gástrica vão além da 

perda de peso do paciente submetido ao procedimento. Em estudo recente, 

Woodard e colaboradores (2011) observaram diminuição significativa no peso 
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corporal e circunferência abdominal em obesos que convivem com pacientes 

submetidos à derivação gástrica. A redução média encontrada foi de 3% do peso 

corporal após um ano de acompanhamento, um valor próximo a obtidos por algumas 

intervenções multidisciplinares. 

 A dificuldade encontrada logo após a cirurgia pelo paciente é uma fase de 

grande desconforto, devido à recuperação da cirurgia, dieta e novos hábitos de vida 

(OLIVEIRA, LINARDI e AZEVEDO, 2004). O preparo emocional e reconhecimento 

do próprio corpo são fatores de grande dificuldade aos pacientes, daí a grande 

importância do acompanhamento multidisciplinar (REPETTO, RIZZOLLI e 

CASAGRANDE, 2002; GARRIDO JUNIOR, 2002). 

Ainda, a participação em grupos com apoio multidisciplinar é um método 

eficiente para proporcionar orientação psicológica e nutricional para os pacientes, 

tanto antes quanto após o procedimento (PRATT, MCLEES e PORIES, 2006). De 

fato, alguns estudos apontam para uma maior perda do excesso de peso em 

pacientes que participam de grupos com apoio multidisciplinar após o procedimento, 

em detrimento aos não participantes. Os grupos reagem similarmente, em relação à 

perda do excesso de peso, até o sexto mês da cirurgia, passando a apresentar 

diferença significativa após noves meses e mantendo-se até um ano do 

procedimento cirúrgico (SONG et al, 2008; ELAKKARY e GAZAYERLI, 2004). A 

frequência a estas reuniões apresentam correlação positiva com a perda do excesso 

de peso, sendo observados melhores resultados em grupos que mantinham uma 

periodicidade menor em relação a grupos com menos reuniões dentro do período de 

um ano após a cirurgia (HILDEBRAND, 1998). 

A constituição e manutenção destas reuniões multidisciplinares tornam-se 

bastantes importantes para obtenção de melhores resultados após a cirurgia. A 
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motivação para a participação em grupos multidisciplinares é objeto de diversos 

estudos. A diversidade de datas e horários para a realização dos encontros assim 

como a relevância dos temas (principalmente nutrição e perda de peso) e a 

presença do médico cirurgião, são fatores fundamentais para aumentar a 

participação dos pacientes nestes grupos (ORTH et al, 2008). Os maiores motivos 

de evasão dos grupos após a cirurgia bariátrica foram à dificuldade em incorporar as 

reuniões à agenda e também a não percepção dos benefícios na participação sobre 

novos comportamentos e alterações no estilo de vida (ELAKKARY et al, 2006). 

 

3.3. Mecanismos da perda de peso após a derivação gástrica 

 

A composição corporal entre homens e mulheres apresenta diferenças, tendo 

normalmente os homens maior massa muscular que as mulheres. Devido estas 

características morfológicas entre os gêneros, é de se esperar um maior peso 

corporal em indivíduos do sexo masculino. Estas diferenças estruturais podem 

aumentar o tempo de cirurgia e complicações pós-operatórias (TYMITZ et al, 2007). 

A perda de peso corporal é mais comumente expressa em porcentagem do 

excesso de peso perdido. Normalmente estudos apontam entre 50 a 75% a perda de 

excesso de peso (STRAIN et al, 2009; PUZZIFERRI et al, 2008; MELTON et al, 

2008; CAMPOS et al, 2008). 

É consenso na literatura a massiva perda de peso corporal após 

procedimentos de derivação gástrica. Os mecanismos envolvidos também estão 

claramente bem definidos. Como a cirurgia impõe o fracionamento e diminuição de 

porções alimentares em cada refeição, o volume da nova bolsa gástrica (em torno 

de 30ml) é fator preponderante como o mecanismo restritivo do procedimento. A 
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capacidade da nova bolsa gástrica é tão diminuta que impede a ingestão de 

alimentos em demasia (CAMBI, MICHELS e MARCHESINI, 2003).  

Um mecanismo que também pode influenciar a diminuição da ingestão 

calórica após a derivação gástrica, é a adoção espontânea por parte dos pacientes, 

de uma alimentação mais apropriada ao momento pós-cirúrgico para evitar a 

síndrome de dumping pós-prandial (TACK et al, 2009). 

De acordo com Olivan e colaboradores (2009), a derivação gástrica pode 

modular a saciedade através da atuação no cross-talk neuroendócrino, favorecendo 

a indução pós-prandial da saciedade através do aumento de peptídeos 

anorexígenos YY secretados principalmente pela porção distal do intestino delgado. 

A derivação gástrica em Y-de-Roux modula uma série de citocinas secretadas 

pelo tecido adiposo (adipocinas), incluindo leptina, adiponectina e resistina 

(WHITSON et al, 2007). Os níveis de adiponectina apresentam aumento após a 

derivação gástrica (TRAKHTENBROIT et al, 2009). Os níveis circulantes de 

adiponectina são inversamente correlacionados com a gordura visceral, e 

associados ao menor risco de diabetes tipo dois (LI et al, 2009). 

Juntamente a perda de peso corporal, após a derivação gástrica, vários 

estudos observaram a redução dos níveis de leptina, citocina anorexígena secretada 

principalmente pelos adipócitos e que atua diretamente no hipotálamo reduzindo a 

fome e aumentando o gasto energético (GOLDFINE et al, 2007; VENDRELL et al, 

2004). Sua secreção tem correlação positiva com a gordura corporal, principalmente 

a gordura visceral. Em indivíduos obesos mórbidos, devido ao aumento da leptina 

circulante, acontece um processo de resistência a sua ação no hipotálamo, 

ocasionando descontrole no mecanismo da saciedade e consequentemente no 

balanço energético (BLOONGARDEN, 2006). Esta situação de hiperleptinemia 
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favorece processos inflamatórios, e prejudica os efeitos antiinflamatórios da 

adiponectina (DÂMASO et al, 2011). 

Secretada pelo estômago, a grelina (hormônio orexígeno), tem papel 

antagônico à leptina, atuando no hipotálamo e estimulando a fome. Após a 

derivação gástrica, foi observada diminuição nos níveis de grelina, independente do 

IMC dos pacientes (LE ROUX et al, 2006; ENGSTROM et al, 2007; LEONETTI et al, 

2003).  

Com interesse em descobrir qual componente da derivação gástrica em Y-de-

Roux seria responsável pelos maiores declínios nos níveis de grelina, Lin e 

colaboradores (2004), coletaram plasma antes da cirurgia, 10 minutos após a 

secção do jejuno para formar a alça de Roux, 10 minutos após a divisão e 

grampeamento do estômago para criação da nova bolsa gástrica e imediatamente 

após a conclusão da cirurgia. Como era esperado, foi observado um maior declínio 

nos níveis de grelina após a divisão do estômago para formação da nova bolsa 

gástrica. (LIN et al, 2004). 

Associado a este mecanismo, há o componente desabsortivo, oriundo da 

derivação da totalidade do duodeno e de parte do jejuno, regiões do intestino 

delgado com maior capacidade de absorção de açúcares e gorduras. Alguns autores 

relatam a importância dos comprimentos das alças (alimentar e comum) 

aumentando ou diminuindo o componente desabsortivo e consequentemente a 

perda de peso corporal através deste mecanismo (BULT, DALEN E MULLER, 2008) 

A perda de peso corporal acontece de forma massiva logo após a cirurgia e 

decresce ao longo do tempo, até estabilizar-se. Acompanhando pacientes de ambos 

os gêneros por dois anos após derivação gástrica, observou-se que entre o primeiro 

e segundo ano do procedimento houve uma diminuição do peso corporal, mas a 
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mesma não mostrou significância estatística, apesar de 30% dos pacientes terem 

atingido grau de sobrepeso neste período (SILVESTRE et al, 2004). 

 

3.4. Derivação Gástrica e Diabetes Mellitus 

 

Diversos estudos envolvendo a derivação gástrica relatam efeitos positivos no 

controle e remissão do diabetes mellitus do tipo dois (BUCHWALD et al, 2009; 

RUBINO et al, 2010; SCHAUER et al, 2003; TORQUATI et al, 2005). Em revisão e 

metanálise realizada por Buchwald e colaboradores comparando a eficácia dos 

procedimentos bariátricos sobre o diabetes mellitus, mostrou que a derivação 

gástrica em Y-de-Roux apresentou uma eficácia de 84% na resolução dos casos, 

valor este sendo intermediário dentre os demais procedimentos bariátricos (banda 

gástrica ajustável (48%) e a derivação bilio-pancreática (98%)) (BUCHWALD et al, 

2004). 

Cada vez mais evidências sugerem que os efeitos na remissão do diabetes 

após a derivação gástrica resultam não somente pela redução do peso corporal, 

mas também a partir de mecanismos hipoglicemiantes independentes da perda de 

peso (THALER e CUMMINGS, 2009). Estes efeitos ficam mais evidentes de acordo 

com estudos que apontam valores glicêmicos normalizados e melhora da 

sensibilidade à insulina após a primeira semana da cirurgia, muito antes dos efeitos 

da perda massiva de peso corporal (KASHYAP et al 2010; SCHAUER et al, 2003; 

WICKREMESEKERA et al, 2005; ). 

Vários autores buscam a resposta para esse precoce efeito no controle 

glicêmico através da hipótese da alteração na secreção das incretinas, hormônios 

secretados pelo sistema digestório que modulam e atuam na secreção de insulina, 
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dentre outros mecanismos (LAFERRERE et al ,2007; LAFERRERE et al, 2008; 

RUBINO et al, 2006). Os efeitos da atuação das incretinas sobre a secreção da 

insulina é prejudicada no portador de diabetes mellitus do tipo dois (NAUCK et al, 

1986). 

Uma das principais incretinas envolvidas no controle da glicemia é o 

Glucagon Like Peptide 1 (GLP-1). É secretado pelas células “L” da parte distal do 

intestino (íleo e colón). O aumento na secreção se dá através da estimulação das 

células localizadas na mucosa do intestino delgado através da ingestão de 

nutrientes (CUMMINGS E OVERDUIN, 2007; MURPHY E BLOOM, 2006; VINCENT, 

ASHRAFIAN E LE ROUX, 2008). 

O GLP-1 age regulando o apetite através da diminuição do esvaziamento 

gástrico. Ainda aumenta a secreção pancreática de insulina (células beta do 

pâncreas), diminui a apoptose das mesmas e ainda suprime a secreção de glucagon 

(células alfa) durante e logo após as refeições (BECKMAN et al, 2010; FREZZA et 

al, 2007; VINCENT e LE ROUX, 2008). O efeito é a manutenção da homeostase 

glicêmica através da diminuição da produção de glicose endógena concomitante 

com a melhora da sensibilidade a insulina (BOSE et al,2009). 

Em trabalho comparando os efeitos da cirurgia versus intervenção dietética, 

mostrou-se aumento na secreção de incretinas e insulina após um mês no grupo 

submetido à derivação gástrica, não havendo alteração no grupo submetido à dieta 

(LAFERRERE et al, 2008).  

De fato, comparando diabéticos com não diabéticos submetidos à derivação 

gástrica, os níveis de GLP-1 aumentaram rapidamente em ambos os grupos e se 

sustentaram por mais de um ano após a cirurgia, sugerindo um aumento e também 

a melhora da função das células beta pancreática (LAFERRERE, 2007). 
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Em diversos outros estudos comparando grupos controle não operados (com 

indivíduos eutróficos, com sobrepeso e com obesidade) encontrou que os níveis de 

GLP-1 eram significativamente maiores em indivíduos após a derivação gástrica em 

Y-de-Roux (GOLDFINE et al, 2007; LE ROUX et al, 2006; MORINIGO et al, 2006)  

A diminuição da resistência insulínica através do mecanismo da perda de 

peso e também pela melhora da função metabólica do pâncreas está bem descrita 

na literatura (CAMASTRA et al, 2007; BOSE et al, 2009). Associada à perda de peso 

corporal, a melhora no transporte da glicose e melhora da sinalização muscular 

(BIKMAN et al, 2008), assim como  alterações nas secreções de adipocinas pró e 

antiinflamatórias contribuem para a melhora da sensibilidade a insulina. 

(SWARBRICK et al, 2008; DE CARVALHO et al, 2008). 

 

3.5. Derivação Gástrica e Dislipidemia 

 

Restrições calóricas provocam quebra das moléculas de gordura 

impulsionado pela ação da lipase hormônio sensível nos adipócitos e pela lipase 

lipoproteica nos músculos esqueléticos. No tecido adiposo branco, a lipólise é 

controlada pelo efeito antilipolítico da insulina e pelo estimulo de norepinefrina 

liberado das terminações simpáticas agindo através de receptores beta-adrenérgicos 

(VAN BAAK, 2001). A lipólise também é regulada por mecanismos hormonais 

regulatórios, chamados fatores humorais. Dentre os principais fatores também 

regulando a lipólise, estão o hormônio do crescimento, hormônios da tireoide, 

catecolaminas circulantes, peptídeos natriuréticos e glucagon (BIRKENFELD et al, 

2008; KULLBERG et al, 2011). 
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A elevação dos níveis de triglicerídeos e diminuição dos níveis de HDL-C, 

juntamente com a hipertensão e diabetes são reconhecidas como fatores de risco 

independentes para doença cardiovascular.  A derivação gástrica em Y-de-Roux 

mostrou-se uma importante ferramenta no controle do metabolismo dos lipídios 

sanguíneos (SJÖSTRÖM et al, 1999; ZLABEK et al, 2005; NGUYEN et al, 2006; 

MARTINS et al, 2010). Vários estudos mostram que a redução do colesterol total e 

LDL-C após a derivação gástrica têm correlação negativa ao risco cardiovascular 

(BROLIN et al, 2000; WILLIAMS et al, 2007; KLIGMAN et al, 2008). 

A melhora do perfil lipídico está correlacionada com a perda do excesso de 

peso. Através de análise de regressão, Jamal e colaboradores (2010) fizeram 

projeções sobre seus resultados após seis anos de acompanhamento e concluíram 

que os efeitos benéficos após a derivação gástrica sobre os níveis lipídicos são de 

longa duração. Ainda foi observado que o perfil lipídico retornou a valores pré-

cirúrgicos nos pacientes que não alcançaram uma perda de excesso de peso maior 

que 50% após 12 meses. 

 O impacto da derivação gástrica sobre os níveis de HDL ainda são bastante 

controversos. Asztalos e colaboradores (2010) observaram melhora significativa em 

mulheres após 12 meses da cirurgia. Ainda mostraram que a curva do HDL tem 

formato de “U”, com uma diminuição após um mês da cirurgia e posterior aumento 

alcançando valores de normalidade. Mesma constatação encontrada anteriormente 

em estudo com mulheres brasileiras (CARVALHO et al, 2007). Jamal e 

colaboradores (2010) acompanharam por seis anos os níveis de HDL-C em homens 

e mulheres, e relataram uma diminuição do HDL-C após seis meses, sendo seguida 

de um aumento significativo, alcançando seus valores máximos, com aumento 

significativo de 12%, após dois anos do procedimento cirúrgico. Valores ainda mais 
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significativos foram observados em estudo de Silva e Sanches onde os valores 

basais de HDL-C encontravam-se em média 47,9mg/dl, aumentando para 

68.48mg/dl após um ano da derivação gástrica. (SILVA e SANCHES, 2006). 

Aumento nos valores de HDL-C também foram encontrados por Hans-Erik e 

colaboradores mesmo após 42 meses de acompanhamento e alguns casos de 

recuperação de peso corporal (HANS-ERIK et al, 2009). Vários estudos não 

observaram diferença significativa ou apresentaram redução nos níveis de HDL-C 

após cirurgia de derivação gástrica (CARRASCO et al, 2007; RIBAS FILHO et al, 

2009).  

 O uso de medicação hipolipemiante também parece sofrer diminuição 

acentuada devido às respostas a cirurgia de derivação gástrica. Uma diminuição no 

uso desta medicação (98%) após seis meses do procedimento bariátrico (JAMAL et 

al, 2010). 

 

3.6. Derivação Gástrica e Esteatose Hepática 

 

O aumento da massa corporal devido ao acúmulo de gordura é um gatilho 

para diversas doenças. A doença hepática gordurosa não alcoólica comumente 

chamada esteatose hepática é caracterizada por um aumento da gordura ectópica 

no fígado (ONG e YOUNOSSI, 2005). Observando o resultado de alguns estudos 

pode-se supor que a esteatose hepática apresenta melhor correlação com gordura 

visceral do que unicamente com a massa corporal. (OMAGARI et al, 2002). De fato, 

indivíduos portadores de esteatose hepática ingressos em um programa de 

exercícios reduziram os níveis de gordura no fígado, independentemente da perda 

de peso corporal (HALLSWORTH et al, 2011). 
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Redução dos níveis de gordura hepática após intervenção dietética com 

redução da ingestão calórica para todos os graus de obesidade estão bem descritos 

na literatura (TIIKKAINEN et al, 2003; PETERSEN et al, 2005; LARSON-MEYER et 

al, 2006; SATO et al, 2007). Este tipo de intervenção apresenta-se como uma 

importante ferramenta para a redução da esteatose hepática não alcoólica, também 

em adolescentes obesos ingressos em programa multidisciplinar (TOCK et al, 2006; 

DÂMASO et al, 2008; DE PIANO et al, 2010). 

Muitos cirurgiões orientam a perda de peso através de restrição calórica até 

dois meses antes do procedimento bariátrico para facilitar a visualização e o acesso 

à cirurgia, principalmente laparoscópica, devido a uma diminuição no volume, 

melhora na coloração do fígado e diminuição de sangramento por trauma 

(ALVARADO et al, 2005; LIU et al, 2005; LEWIS et al, 2006; ALAMI et al, 2007). 

Estudo de Colles e colaboradores observaram através de tomografia, uma 

redução no volume do fígado de 18,7% após 12 semanas de intervenção dietética 

de baixa caloria. O acompanhamento durante o período mostrou que os primeiros 

dois meses de restrição foram responsáveis por mais de 80% deste resultado 

(COLLES et al, 2006). 

Após a derivação gástrica a diminuição da gordura ectópica acontece de 

forma gradual. Devido à perda de peso massiva desencadeada pelo processo 

restritivo e disabsortivo, é esperado um aumento de ácidos graxos livres circulantes, 

provenientes predominantemente dos depósitos de gordura visceral e consequente 

maior mobilização destes ao fígado. Através de exames de imagem (ressonância 

magnética e espectroscopia) é possível quantificar lipídios depositados em 

diferentes órgãos e tecidos. Uma diminuição da gordura no fígado foi observada já a 

partir do primeiro mês do procedimento. (BUSETTO et al, 2002). Outros autores 
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relatam o influxo de ácidos graxos livres como fator limitante para tal evolução em 

pouco tempo, observando a diminuição somente após o sexto mês da cirurgia 

(JOHANSSON et al, 2008). 

Ainda, Johansson e colaboradores observaram maior diminuição de gordura 

visceral do que subcutânea, e apesar destas alterações, com aumento de 103% nos 

níveis de ácidos graxos circulantes, não foi observada alteração da gordura ectópica 

no fígado, após um mês da derivação gástrica (JOHANSSON et al, 2008). 

 

3.7. Derivação Gástrica e pressão arterial 

 

O aumento da gordura visceral tem correlação positiva com o aumento da 

pressão arterial. Muitos mecanismos podem estar relacionados nesta relação 

obesidade – hipertensão, como um aumento de leptina e resistência insulínica 

(aumentando a atividade simpática), aumento na produção de aldosterona, agindo 

independentemente ou não à resistência insulínica e aumentando a reabsorção de 

sódio e água nos rins e ainda um próprio aumento da pressão intra-abdominal 

(BUETER et al, 2009). A reabsorção de sódio através dos túbulos renais pode ser 

desencadeada pelo aumento de insulina circulante. Esta retenção de sódio pode 

resultar em hipertensão arterial (STRAZZULLO et al, 2006). Pacientes obesos 

hipertensos apresentam maiores níveis plasmáticos de aldosterona principalmente 

naqueles com maior concentração de obesidade visceral (RAHMOUNI et al, 2005). 

O efeito anti-hipertensivo observado após a derivação gástrica tem sido 

atribuído à redução da gordura visceral. Após a derivação gástrica em Y-de-Roux há 

uma diminuição da massa corporal, perda essa oriunda principalmente pela 

diminuição da gordura visceral. Ainda há redução dos níveis de insulina, leptina e 
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 aldosterona, importantes gatilhos para mecanismos fisiopatológicos da hipertensão 

arterial (GARCIA DE LA TORRE, et al, 2008). 

A necessidade de drogas anti-hipertensivas frequentemente diminui após a 

cirurgia. Observa-se que dentro de algumas semanas o seu uso é descontinuado. 

Em longo prazo, geralmente após seis meses, há a normalização da pressão arterial 

em torno de 50% dos casos. Mas apesar da manutenção da perda de peso, após 

alguns anos, há a tendência de aumento progressivo da pressão arterial (FRANK e 

CROOKS, 2010).  

Carrasco e colaboradores (2007) observaram redução na pressão arterial 

após seis meses da cirurgia, com diminuição de 9,2% na pressão sistólica e 11,1% 

na pressão diastólica. Estes resultados estão em conformidade com resultados de 

Sjostrom e colaboradores (2007; 2004), onde a pressão arterial apresentou redução 

significativa seis meses após derivação gástrica, com redução de onze milímetros de 

mercúrio na pressão sistólica e sete na diastólica. Em ambos os estudos a redução 

da pressão arterial não se manteve em longo prazo. 

Estudo envolvendo pacientes de ambos os sexos apresentou redução 

significativa da pressão arterial uma semana após a derivação gástrica. Houve uma 

diminuição do uso de medicação anti-hipertensiva da ordem de 33% por um ano 

(AHMED et al, 2009).  

Estudos experimentais demonstraram uma maior atividade renal (filtração e 

aumento de excreção de sódio e água), após administração de GLP-1 exógeno 

sugerindo o efeito das incretinas como um dos mecanismos da redução da pressão 

arterial de forma precoce (MORENO, MISTRY e ROMAN, 2002; YU et al, 2003). A 

relação da administração de GLP-1 com o aumento da diurese e excreção de sódio 
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também aconteceu em estudo envolvendo seres humanos (GUTZWILLER et al, 

2006). 

 

3.8. Alterações hematológicas e nutricionais após derivação gástrica 

 

É consenso na literatura a maior prevalência de mulheres submetidas a 

procedimentos bariátricos. E grande parte destas encontra-se em faixa etária pré-

menopausa o que aumenta o risco de anemia ferropriva (FRANK e CROOKES, 

2010). 

A anemia ferropriva é diagnosticada pela concentração baixa de hemoglobina, 

deficiência de ferro e ferritina. Com a absorção de ferro diminuída pelo 

procedimento, possíveis lesões ulcerativas marginais, gastrite, esofagite e idade 

reprodutiva, a prevalência de mulheres acometidas por anemia é maior do que o 

gênero masculino. As mulheres costumam ter maior predileção por doces em 

detrimento à carne, podendo desencadear síndrome de dumping, ocasionando 

vômitos e diarreia, o que pode facilitar uma deficiência de ferro e consequente 

anemia (DALCANALE et al, 2010).  

Indivíduos com anemia crônica, onde os níveis de ferro sérico podem estar 

reduzidos, apresentam níveis de ferritina normais ou elevados. A ferritina sérica é 

utilizada como marcador para definir depleção de ferro, mas dependem de análise 

de outros fatores intrínsecos, tais como fatores inflamatórios para uma interpretação 

correta (ANTY et al, 2008). Baixas concentrações de ferritina (<100µg/l) são 

evidências de deficiência de ferro em pacientes com doenças inflamatórias crônicas, 

como a obesidade (KIS e CARNES, 1998).  
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Maiores níveis de ferritina sérica foram encontrados em pacientes do sexo 

masculino candidatos à cirurgia bariátrica em comparação ao sexo feminino. Tais 

valores apresentaram correlação positiva com anemia nesta população (ERNST et 

al, 2009). Estudo anterior de Flancbaum e colaboradores (2006) já descreviam esta 

característica em pacientes aguardando cirurgia e também observaram que os 

pacientes mais jovens (com menos de 25 anos de idade) apresentavam-se mais 

anêmicos que pacientes acima de 60 anos (46% ante 15% com p<0.005). Estes 

resultados correlacionaram-se com a deficiência de ferro também mais prevalente 

entre os mais jovens.  

Vários estudos apontam um aumento na prevalência de anemia na população 

submetida à derivação gástrica. Com uma variação entre 5 a 64% a presença de 

anemia emerge como uma das maiores complicações após a cirurgia (VARGAS-

RUIZ, HERNANDEZ-REVERA E HERRERA, 2008; TOH, ZARSHENAS E 

JORGENSEN, 2009; CABLE et al, 2011). 

Indivíduos do sexo masculino aguardando a cirurgia apresentaram maior grau 

de inflamação de acordo com o perfil de ferritina assim como maiores alterações nas 

enzimas do fígado (MORAIS et al, 2011). 

A interação entre o metabolismo do ferro e o processo inflamatório é mais 

frequente na população sujeita a cirurgia bariátrica, mas ainda poucos estudos 

relacionando tais parâmetros estão descritos, devendo ser mais bem investigados 

(VON DRYGALSKI e ANDRIS, 2009). 

A contagem de glóbulos brancos (leucograma) apresenta-se elevada em 

indivíduos obesos candidatos à cirurgia bariátrica, com a subsequente diminuição a 

valores normais juntamente a normalização da composição corporal (FAINTUCH et 
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al 2008). Estudo recente de Dallal, Leighton e Trang (2011), observou além de 

diminuição de glóbulos brancos, também uma menor contagem de plaquetas. 

O primeiro ano de cirurgia é comparado a uma “lua de mel” por Frank e 

Crookes (2010), pois neste momento com massiva perda de peso e melhora de 

várias comorbidades devem ser introduzidos e continuados os novos hábitos 

alimentares, aproveitando-se do contexto de sucesso deste período. 

Grande parte dos pacientes submetidos à derivação gástrica apresenta 

alterações nutricionais decorrentes do processo disabsortivo ocasionado pelo 

procedimento (FARIAS et al, 2006). Como a absorção de diversos nutrientes é 

realizada pelo duodeno e jejuno proximal, o desvio destas porções do intestino 

delgado é a principal causa das deficiências nutricionais após a derivação gástrica. 

A absorção do ferro pelo duodeno assim como conversão do ferro encontrado no 

bolo alimentar para o estado ferroso através dos ácidos gástricos está diminuída 

após o procedimento (AVGERINOS et al, 2010; MARINELLA, 2008). 

A dieta após a cirurgia deve ser líquida por pelo menos duas semanas, 

passando a alimentos pastosos. Uma dieta leve com baixas calorias deve ser 

iniciada após um mês do procedimento. A síndrome de dumping é muito frequente 

neste período devido à dificuldade em mudança de hábitos e fracionamento da 

alimentação. É caracterizada por tremores, sudorese, taquicardia e diarreia, 

oriundos do grande influxo de açúcares simples (com alto poder osmótico) nas alças 

alimentares do intestino, e também da liberação exacerbada de insulina (KUSHNER, 

2000). 

 A redução dos níveis de vitamina B12 e cálcio são algumas das 

intercorrências acometidas por pacientes submetidos à derivação gástrica em Y-de-

Roux (ALVAREZ, 2004). Dalcanale e colaboradores (2010), encontraram 
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correlações positivas da diminuição de vitamina B12 com eventos associados à 

síndrome de dumping. A diminuição dos níveis de vitamina B12 em longo prazo 

pode trazer consequências neurológicas graves, com isso é comum a prescrição de 

injeções ou pastilhas hidrossolúveis que solucionam o problema. É de vital 

importância o acompanhamento de rotina por uma equipe multidisciplinar (FRANK e 

CROOKES, 2010). 

O estado nutricional de pacientes submetidos à derivação gástrica aponta 

para uma maior incidência de desidratação, carência de vitaminas e minerais 

podendo até desencadear desnutrição protéica (CAMBI, MICHELS e MARCHESINI, 

2003; FAINTUCH et al, 2003). A desnutrição proteica tende a ocorrer no pós-

operatório imediato, sendo menos frequente em longo prazo (FUJIOKA, 2005).  

De fato, alguns estudos apontam uma maior dificuldade de ingestão de 

proteína de alto valor biológico, principalmente a carne vermelha pela dificuldade em 

adotar novos hábitos nutricionais como o fracionamento em pequenas porções e 

aumento da mastigação (AVGERINOS et al, 2010; FARIAS et al, 2006; MOISE et al, 

2003; CAMBI, MICHELS e MARCHESINI, 2003). 

Trabalhos evidenciando as complicações decorrentes da derivação gástrica já 

vêm de longa data. Estudo de Amaral e colaboradores (1985), já encontravam alta 

prevalência de anemia (37%), deficiência de ferro (47%) e ainda uma diminuição nos 

níveis de vitamina B12 (40%), desencadeadas pela má absorção imposta pela 

derivação gástrica. De acordo com Faintuch e colaboradores (2004), estas 

complicações diminuíram substancialmente após a melhoria da técnica cirúrgica, 

cuidados dietéticos, suplementação vitamínica e acompanhamento em longo prazo. 

Avgerinos e colaboradores (2010) ainda demonstraram em seu estudo que 

10% dos pacientes apresentaram anemia ferropriva, mesmo havendo 
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suplementação de ferro. Estes resultados corroboram com a hipótese aventada 

pelos autores de que a forma e os meios da suplementação de ferro descritas na 

literatura não são adequados para evitar o desenvolvimento de anemia após a 

derivação gástrica. Ainda vem de encontro com a hipótese formulada por Love e 

Billet (2008) de que a anemia após procedimentos bariátricos podem acontecer por 

toda a vida. A suplementação de ferro por via oral sofre grande resistência baseada 

em estudos que apontam baixa absorção e pouca eficácia, principalmente em 

mulheres em idade reprodutiva. Sugere-se que a suplementação de ferro deve ser 

de forma parenteral (VARMA et al, 2008). 

Concentrações baixas de albumina após o procedimento cirúrgico parecem 

acometer uma baixa porcentagem dos pacientes. Em estudo com 243 pacientes 

operados, apenas um evoluiu com hipoalbuminúria (SKROUBIS et al, 2002). Em 

outros estudos não houve casos de hipoalbuminúria após dois anos do 

procedimento cirúrgico (SILVESTRE et al, 2004; MOISE et al, 2003). 

 Em estudo envolvendo brasileiros de ambos os gêneros, observou-se um 

aumento significativo nos níveis de albumina passado um ano da cirurgia. Valores 

de hemoglobina e contagem de plaquetas diminuíram com significância estatística 

após um ano de acompanhamento (COSTA et al, 2010). 

Independente dos exames bioquímicos, que em alguns protocolos variam 

entre três e seis meses, alguns sinais de desnutrição proteica devem ser levados em 

consideração pela equipe de atendimento. Alopecia e astenia são facilmente 

perceptíveis e independem de exames bioquímicos para serem detectados 

(SCOPINARO et al, 2000). 
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4. CASUÍSTICA, AMOSTRA E MÉTODOS 

4.1 Casuística 

O estudo aconteceu por meio de uma coorte retrospectiva por coleta de 

dados em prontuários médicos de pacientes adultos, submetidos à cirurgia bariátrica 

pela equipe da CLILEAL – Clínica Médica e Cirurgia Geral, localizada na cidade de  

Santos. O total de 519 prontuários médicos foi selecionado para a aplicação dos 

critérios de inclusão e não inclusão. 

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

Federal de São Paulo (CEP 0449/11). Obtida a autorização para o uso de banco de 

dados da clínica assim como todos os participantes assinaram o termo de 

consentimento livre e esclarecido. 

Todas as intervenções cirúrgicas foram realizadas pelo mesmo cirurgião e 

equipe médica. Os indivíduos procuraram a clínica por livre e espontânea vontade, 

não havendo nenhum tipo de triagem ou seleção. 

 

4.2. Critérios de Inclusão 

Foram incluídos no estudo os dados dos prontuários de pacientes submetidos 

à cirurgia bariátrica pelo procedimento em Y-de-Roux, sem anel de silicone, por via 

laparoscópica ou laparotômica, e que tenham seguido todo o protocolo de 

acompanhamento durante um ano. 

 

4.3. Critérios de Não Inclusão 

Não foram incluídos prontuários de pacientes que tenham passado por outros 

procedimentos bariátricos (prévios ou outras técnicas) assim como complicações 

que levaram a novos procedimentos cirúrgicos (figura 2).  
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Não foram incluídos prontuários onde a metodologia dos exames bioquímicos 

diferenciava-se do método comum a maioria apresentada; 

Não foram incluídos prontuários de pacientes que relataram ingresso em 

programas de exercícios físicos sistemáticos após o procedimento cirúrgico; 

Os prontuários não incluídos no estudo apresentaram as seguintes razões 

para a não inclusão: 12 (2.3%) devido a procedimentos bariátricos prévios (todos, 

banda gástrica ajustável); 27 (5.2%) devido à reoperações (hérnias, aderências e 

estenose da anastomose); 11(2.1%) porque participavam de programas de 

exercício; 264 (50.8%) porque falharam no protocolo de acompanhamento proposto 

pela equipe multidisciplinar (figura 2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2: Fluxograma esquemático da seleção dos prontuários para compor a 
amostra do estudo. 
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4.4.  Amostra 

 Após aplicação dos critérios de inclusão e não inclusão, 205 prontuários 

médicos foram selecionados para fazer parte deste estudo. A amostra englobou 

indivíduos de ambos os gêneros com idade entre 20 e 65 anos, sendo 29 do sexo 

masculino (37,78±12,67 anos) e 176 do sexo feminino (38,75±11,35 anos), 

submetidos à cirurgia entre os anos de 2004 a 2009. 

 A maioria dos pacientes apresentava obesidade grau três, sendo 28 do sexo 

masculino (16.8%) e 149 (83.2%) do sexo feminino, totalizando 87.3% da amostra. 

Pacientes com classificação em obesidade grau dois totalizavam o restante da 

amostra (12.7%) e estavam subdivididos em um homem (3.8%) e 25 (96.2%) 

mulheres. 

 

4.5.  Métodos da composição do banco de dados 

Incluíram avaliações clínicas, antropométricas e bioquímicas dos pacientes, 

respeitando a cronologia do protocolo de cirurgia e de acompanhamento. Os 

pacientes foram acompanhados particularmente por equipe multidisciplinar 

composta de médico, nutricionista e psicólogo em todos os retornos ao consultório. 

Além deste acompanhamento, eram realizadas reuniões bimestrais em grupo com 

os pacientes submetidos à cirurgia a fim de multiplicar as informações e possíveis 

dúvidas dos pacientes. Estas reuniões tinham a participação de toda a equipe 

multidisciplinar. 
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4.6.  Protocolo de cirurgia e acompanhamento 

Composto das várias avaliações conforme preconizado pela Sociedade 

Brasileira de Cirurgia Bariátrica e Metabólica (tabela 1). 

 

Tabela 1: Cronograma do protocolo de cirurgia e acompanhamento das avaliações 
clínicas e antropométricas. 

 

 

4.7.  Avaliação Clínica e Anamnese 

A avaliação clínica foi realizada por um médico gastroenterologista, cirurgião 

geral, e consistia em aplicação de anamnese clínica e aferição da pressão arterial 

por meio de esfigmomanômetro. 

 

 
1ª 
consulta  

Cirurgia  
10 
dias  

20 
dias  

60 
dias  

90 
dias  

180 
dias  

365 
dias  

Anamnese  X        

Av. Clínica  X X X X X X X X 

Av. Antropométrica  X X X X X X X X 

Av. Cardiológica   X       

Endoscopia Digestiva 
Alta 

 X       

Prova de função 
Pulmonar 

 X       

Radiografia de Tórax  X       

Ultrassom Abdominal  X       

Medida das alças   X       
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4.8. Avaliação Antropométrica 

4.8.1.  Massa Corporal  

As medidas de massa corporal foram realizadas em uma balança de 

plataforma mecânica, com precisão de 0,1 kg (Filizola® model 300/5). Os pacientes 

foram pesados em pé, descalços, vestindo o mínimo de roupa possível, com os 

braços estendidos ao longo do corpo, olhos fixos em um ponto a sua frente (plano 

de Frankfurt) e se movendo o mínimo possível para evitar as oscilações e assim 

impedir a leitura, segundo as recomendações de Lohman e colaboradores 

(LOHMAN et al, 1988). 

4.8.2.  Estatura 

Para mensurar a estatura foi utilizado um estadiômetro com escala de 

precisão de 0,1 cm (Sanny®). O paciente foi posicionado sobre a base do 

estadiômetro, sem calçado, de forma ereta, com os membros superiores ao longo do 

corpo, pés unidos, procurando colocar as superfícies posteriores dos calcanhares, a 

cintura pélvica, a cintura escapular e a região occipital em contato com a escala de 

medida. Com o auxílio do cursor, determinou-se a medida correspondente à 

distância entre a região plantar e o vértice, permanecendo o avaliado em apnéia 

inspiratória e com a cabeça orientada no plano de Frankfurt paralelo ao solo 

(LOHMAN et al, 1988). 

4.8.3  Índice de Massa Corporal (IMC) 

De posse das medidas de massa corporal e estatura foi calculado o Índice de 

massa corporal - IMC, que corresponde à medida da massa corporal em 

quilogramas (kg) dividido pelo quadrado da estatura em metros (m).  
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4.9. Análises Bioquímicas 

As análises bioquímicas foram realizadas através dos planos de saúde dos 

pacientes. Recomendado jejum noturno de 12 horas. O cronograma de 

acompanhamento das análises bioquímicas está descrito abaixo (tabela 2)  

Tabela 2: Cronograma de realização das análises bioquímicas. (M: sexo 
masculino; F: sexo feminino) 
 

 Valores de Referência Cirurgia  
180 

dias  

365 

dias  

Hemoglobina 
M: <13.0 g/dL 

F: <12.0 g/dL 
X X X 

Hematócrito 
M: < 39% 

F: < 35% 
X X X 

Leucócitos 4.0 a 11.0 mil/mm3 X X X 

Plaquetas 150 a 450 mil/mm3 X X X 

Glicemia de 
jejum 

Normal: até 100 mg/dL 

Intolerantes: 101 a 125 mg/dL 

Diabetes: Acima de 125 mg/dL 

X X X 

Insulina basal < 20 μUI/mL X X X 

Colesterol 
Total 

Níveis desejáveis: < 200 mg/dL. 

Limítrofe: de 200 a 239 mg/dL. 

Elevado: > 240 mg/dL. 

X X X 

HDL-C 
M: > 40 mg/dL 

F: > 50 mg/dL 
X X X 

Triglicérides < 150 mg/dL X X X 

Proteínas 
Totais 

6.0 a 8.5 g/dL X X X 

Albumina 3,5 a 5,5 g/dL X X X 

Ferro Sérico 
M: 53 a 167 mg/dL 

F: 49 a 151 mg/dL 
X X X 
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Os valores de referência adotados seguiram o recomendado pelo Instituto de 
Análises Clinicas de Santos. (IACS, 2011). 

 

4.10. Cálculo do LDL-C 

Com os resultados de dosagem da série lipídica, foi possível determinar o 

LDL-C através da equação proposta por Friedewald. (FRIEDEWALD, LEVY e 

FREDRICKSON, 1972; WARNICK et al, 1990). Os valores de referência utilizados 

foram os adotados pela Sociedade Brasileira de Cardiologia (valores desejáveis, 

menores que 130mg/dL). 

 

4.11. CÁLCULO do HOMA-IR e QUICKI 

Com o resultado dos valores de glicemia e insulina, foram avaliadas a 

resistência e sensibilidade à insulina. 

 A resistência à insulina foi determinada através do Homeostasis Model 

Assessment (HOMA-IR) estimado através da fórmula proposta por Matthews et al 

(1985). 

 HOMA-IR: Insulina em jejum (µU/ml) x glicemia em jejum (mmol/ml)/22,5. 

O valor de normalidade adotado foi  < 2,71 de acordo com o proposto por 

Geloneze et al  (2005). 

A sensibilidade à insulina foi estimada pelo Quantitative Insulin Sensitivity 

Check Index (QUICKI) obtido através da fórmula proposta por Katz et al (2000). 

 QUICKI = 1/ [log insulina em jejum + 1 log glicemia em jejum] 

O valor de normalidade adotado foi >0,357, de acordo com o proposto por 

Hrebicek et al (2002). 

Ferritina 
M: 30 a 400 ng/mL 

F: 13 a 150 ng/mL 
X X X 

Vitamina B12 200 a 950 ρg/mL X X X 
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4.12.  Diagnóstico de Síndrome Metabólica 

Para o diagnóstico da síndrome metabólica, foram utilizados os critérios do 

National Cholesterol Education Program (NCEP) da American Heart Association 

(AHA). É composto de cinco critérios sendo o paciente diagnosticado com a 

síndrome ao se enquadrar em pelo menos três deles. Cintura abdominal maior que 

102 cm para os homens e maior que 88 cm para as mulheres; Glicose plasmática 

maior que 110 mg/dL; Triglicerídeos maior que 150 mg/dL; HDL-C menor que 40 

mg/dL para os homens e menor que 50 mg/dL para as mulheres; Pressão arterial 

sistólica maior ou igual a 130 mmHg ou diastólica maior ou igual a 85 milímetros de 

mercúrio (NCEP, 2002). Como a circunferência de cintura não foi documentada 

rotineiramente em prontuário, utilizamos o IMC como preditor de obesidade central, 

pois a literatura evidencia que pacientes com IMC maior que 30 kg/m2 são 

detentores de perímetros abdominais elevados (OKOSUN et al, 2004). 

5. ANÁLISE ESTATÍSTICA 

 

A análise estatística foi realizada por meio do software SPSS® versão 18 para 

Windows e o nível de significância fixado de p< 0,05. Utilizamos o teste de 

Komolgorov-Smirnov para verificar a normalidade das variáveis. Para variáveis com 

distribuição paramétrica, os dados estão apresentados como média e desvio padrão. 

O teste t de student foi utilizado para comparações entre amostras independentes. 

Para variáveis categóricas foi utilizado o teste de quiquadrado de Pearson. 

Comparações ao longo do tempo (mais de 3 amostras pareadas) foram analisadas 

através de análise de variância ANOVA seguida de teste de post-hoc (Bonferroni se 

as variâncias apresentavam-se homogêneas ou Games-Howell). Teste de Levene 

foi utilizado para verificar a homogeneidade/igualdade das variâncias. Variáveis não 
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paramétricas estão expressas em medianas (mínimo – máximo). O teste de Mann-

Whitney foi utilizado para comparar amostras independentes. Para variáveis 

categóricas foi utilizado o teste de quiquadrado de Spearman. Comparações entre 

amostras pareadas ao longo do tempo foram analisadas através do teste de 

Friedman.  
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RESULTADOS 

 

 



 

 

6. RESULTADOS  
 
  

Um total de 205 prontuários médicos foram analisados e estratificados tanto 

pelo gênero quanto por faixas etárias. Dentre os prontuários inseridos em nosso 

estudo, houve uma maior prevalência do sexo feminino (n=176, 85.85%) em 

detrimento ao masculino (n=29, 14.15%) Os prontuários foram divididos nas 

seguintes faixas etárias: 20 a 29 anos; 30 a 39 anos; 40 a 49 anos; 50 a 59 anos; e 

acima de 60 anos. Foram chamados de grupos 1 a 5 respectivamente. 

 

 

6.1. Perfil Antropométrico 
 

Antes da cirurgia, os homens apresentavam valores médios de estatura e 

peso corporal maiores que as mulheres. A distribuição dos pacientes e as medidas 

antropométricas estão apresentadas na tabela 3.  
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Tabela 3: Perfil antropométrico dos pacientes submetidos à derivação gástrica em Y-de-Roux 

                                 

              Massa Corporal   IMC 

  Gênero N (%)   Estatura   Pré   6 meses 
x
   1 ano 

y,z
   Pré   6 meses 

x
   1 ano 

y,z
 

Grupo 
1 

M 8 (3,90)   1,74 ± 0,57   143,50 ± 11,40   98,94 ± 12,99
a
   87,75 ± 10,95

a,a
   47,33 ± 5,17   32,54 ± 4,18

a
   28.81 ± 2.85

a,a
 

F 37 (18,05)   1,63 ± 0,61   120,76 ± 17,67   86,60 ± 14,57
a
   77,48 ± 12,11

a,a
   45,45 ± 5,53   32,55 ± 4,45

a
   29.15 ± 3.80

a,a
 

                                                                

Grupo 
2 

M 8 (3,90)   1,73 ± 0,43   132,25 ± 20,40   93,75 ± 15,40
a
   87,87 ± 13,73

a,a
   44,09 ± 5,85   31,26 ± 4,57

a
   29.31 ± 4.08

a,a
 

F 64 (31,22)   1,62 ± 0,06   117,42 ± 13,39   86,03 ± 11,85
a
   76,93 ± 10,97

a,a
   44,86 ± 4,17   32,85 ± 3,76

a
   29.37 ± 3.54

a,a
 

                                                                

Grupo 
3 

M 6 (2,93)   1,76 ± 0,47   139,83 ±   8,45   102,33 ±   7,68
a
   94,83 ± 4,62

a,a
   45,17 ± 2,86   33,04 ± 2,27

a
   30.64 ± 1.81

a,a
 

F 41 (20,00)   1,59 ± 0,07   115,87 ± 18,85   85,87 ± 14,96
a
   78,38 ± 13,44

a,a
   45,82 ± 6,41   33,99 ± 5,34

a
   31.06 ± 5.07

a,a
 

                                                                

Grupo 
4 

M 6 (2,93)   1,72 ± 0,38   140,33 ± 16,16   102,83 ± 11,47
a
   98,33 ± 11,00

a,a
   47,53 ± 4,22   34,82 ± 2,83

a
   33.32 ± 2.97

a,a
 

F 26 (12,68)   1,59 ± 0,06   111,19 ± 16,65   80,67 ± 13,57
a
   74,13 ± 13,18

a,a
   43,68 ± 5,19   31,68 ± 4,33

a
   29.13 ± 4.43

a,a
 

                                                                

Grupo 
5 

M 1 (0,49)   1,80   **   132,00   **   89,00   **   80,00   **   40,74   **   27,47   **   24.69   ** 

F 8 (3,90)   1,57 ± 0,07   113,00 ± 14,70   84,16 ± 12,33
a
   74,00 ±   8,17

a,a
   45,48 ± 5,28   33,85 ± 4,35

a
   29.75 ± 2.45

a,a
 

                                
  M= masculino; F= feminino;    grupo 1: 20 a 29 anos 

**: não expresso devido único caso.   grupo 2: 30 a 39 anos 
  x: Pré x 6 meses     grupo 3: 40 a 49 anos 
  y: Pré x 1 ano      grupo 4: 50 a 59 anos 
  z: 6 meses x 1 ano     grupo 5: 60 a 65 anos 

a: p<0.001 
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Após um ano de acompanhamento, nós observamos uma massiva perda de 

peso corporal e por consequência, diminuição da classificação da obesidade através 

do índice de massa corpórea (IMC). A resposta do peso corporal e do IMC foi 

estatisticamente similar entre os gêneros dentro de cada grupo (p<0,185) e também 

entre os grupos (p<0,126). Todos os grupos reduziram o peso corporal e IMC 

(p<0,001). Os grupos 1, 2 e 5 e ainda as mulheres do grupo quatro diminuíram sua 

massa corpórea, chegando à classificação do IMC correspondente a sobrepeso. A 

prevalência de obesidade mórbida (grau três) diminuiu de 88% para 2% dos 

pacientes após um ano de acompanhamento (p<0,001). Também 9% dos pacientes 

foram classificados eutróficos e 48% apresentavam sobrepeso (figura 3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3: Perfil dos pacientes após um ano da derivação gástrica em Y-de-Roux, 
classificado pelo Índice de Massa Corporal 

 

 

Pré x 6meses x 1 ano : p<0,001 
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Um ano após a derivação gástrica, indivíduos do sexo masculino 

apresentaram 68,2% de perda do excesso de peso (p<0,001), valor similar ao 

apresentado pelas mulheres em todas as avaliações de acompanhamento (p<0,753) 

(figura 4). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 4: Porcentagem de perda do excesso de peso entre os gêneros após 
derivação gástrica em Y-de-Roux. O marcador * indica similaridade estatística entre 
os gêneros. (p<0,753). O marcador a indica significância ao pré-operatório (p<0,001). 
O marcador b indica significância à avaliação anterior (p<0,001). 
 
 
 

6.2. Perfis dos exames de imagem 
 

Exames de ultrassonografia prévios a cirurgia revelaram a prevalência de 

41,95% dos pacientes (11,71% sexo masculino e 30,24% sexo feminino, p<0,001) 

portadores de esteatose hepática não alcoólica. Estratificando pelo grau de 

comprometimento da patologia, 31,22% apresentavam grau 1 (7,32% do sexo 

masculino e 23,9% do sexo feminino, p<0,001); Ainda 8,29% apresentavam 

comprometimento de grau 2 (2,44% dos homens e 5,85% mulheres, p<0,001). 

Somente 2,44% dos prontuários dos pacientes analisados caracterizavam 
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comprometimento de grau 3 (1,46% do sexo masculino e 0,98% do sexo feminino, 

p<0,05). 

Aos pacientes que apresentavam grau três dentro da classificação da 

patologia, foi requerido acompanhamento por imagem após a cirurgia. Os exames 

foram realizados ao final do sexto mês após o procedimento e todos revelaram 

remissão para classificações menores, não sendo monitorados em outros 

momentos. Em nossa amostra, no contexto geral, as mulheres apresentaram 

prevalências maiores de esteatose hepática não alcoólica em relação aos homens, 

mas indivíduos do sexo masculino tinham maiores prevalências para casos de maior 

comprometimento da doença (grau 3). 

Exames de endoscopia digestiva alta apresentaram inflamações ulcerosas em 

todas as partes do sistema digestório. Foi observado que 63,4% dos pacientes 

apresentavam inflamação da mucosa gástrica (gastrite), e que dentre estes, em 

19,1% a inflamação já era classificada como difusa (pangastrite). Ainda foram 

observados que 37,6% apresentavam inflamação no esôfago (esofagite) e 11,2% na 

porção inicial do duodeno (duodenite). As prevalências destas inflamações foram 

similares entre pacientes do sexo masculino e feminino (<0,079, p<0,119, p<0,585 e 

p<0,959, respectivamente). 

 
 

6.3. Perfil Metabólico 
 
 
 Observando os resultados dos exames sanguíneos dos pacientes antes da 

cirurgia, encontramos alta prevalência de comorbidades associadas à obesidade. A 

glicemia de jejum encontrava-se alterada em 32,2% dos pacientes, sendo que 

destes, 11,7% já apresentavam diabetes mellitus do tipo dois. A sensibilidade à 

insulina encontrava-se alterada em 92,2% dos pacientes (QUICKI). O índice HOMA-
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IR usado para calcular a resistência insulínica encontrava-se acima dos valores de 

referência em 79% dos pacientes. Nas frações lipídicas, 13,5% apresentavam 

colesterol total considerado elevado, 47,2% apresentavam HDL-C abaixo dos 

valores de referência e 47,8% tinham níveis de triglicerídeos acima da normalidade. 

Calculando os valores de LDL-C, encontramos valores considerados elevados em 

68,3% da amostra. Ainda 53,7% apresentavam hipertensão ou faziam uso de drogas 

para controlar a pressão arterial. Com estes resultados, nós observamos uma 

prevalência de 52,7% dos pacientes apresentando critérios para diagnóstico de 

síndrome metabólica. Todos os parâmetros com exceção do HDL-C apresentaram 

melhoras significativas um ano após a derivação gástrica em Y-de-Roux.(tabela 4). 

Tabela 4: Acompanhamento da prevalência de comorbidades após derivação 

gástrica.  

  Pré   6 meses    1 ano   

  n %   n % p*  n % p** 

Intolerância a Glicose 42 20,49   15 7,32 <0,001  4 1,95 <0,001 

Diabetes 24 11,71   3 1,46 <0,001  0 0,00 <0,001 

QUICKI Alterado 189 92,20   75 36,59 <0,001  21 10,24 <0,001 

HOMA IR Alterado 162 79,02   18 8,78 <0,001  1 0,49 <0,001 

CT alterado 28 13,66   1 0,49 <0,001  0 0,00 <0,001 

HDL-C Alterado 97 47,32   116 56,59 <0,055  105 51,22 <0,223 

LDL-C Alterado 140 68,29   83 40,49 <0,001  38 18,54 <0,001 

Triglicerídeos Alterado 98 47,80   35 17,07 <0,001  10 4,88 <0,001 

Síndrome Metabólica 108 52,68   49 23,90 <0,001  17 8,29 <0,001 

Hipertensão Arterial 110 53,66   72 35,12 <0,010  71 34,63 <0,010 

*Valor de significância entre pré x 6 meses. ** valor de significância entre pré x um ano. 

 

6.4.  Efeitos sobre o Diabetes Mellitus e Resistência Insulínica. 

Os resultados dos exames bioquímicos mostraram uma diminuição 

significativa na glicemia e Insulina em jejum. Houve melhoras significativas nos 

índices que correspondem à sensibilidade e a resistência à insulina (QUICKI e 

HOMA-IR. respectivamente). Todos os valores estão apresentados na tabela 5. 
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 Tabela 5: Acompanhamento da glicemia e insulina de jejum e índices de resistência (HOMA-IR) e sensibilidade (QUICKI) 
insulínicas após derivação gástrica. 

x: pré x seis meses; y: pré x um ano; z: seis meses x um ano; * não expresso devido único caso 
a: p<0.001;   b: p<0.01;   c: p<0.05;   d: não significante

          Glicemia (mg/dl)     Insulina (mU/dl)   

  Gênero N (%)   Pré cirurgia   6 meses
x
     1 ano 

y.z
     Pré cirurgia   6 meses

x
     1 ano 

y.z
   

Grupo 1 
M 8 (3,90)   89,37 ± 8,29   87,25 ± 8,40 

c
 86,37 ± 4,27 

c,c
 16,90 ± 5,00   7,50 ± 3,55 

a
 4,69 ± 1,11 

a,a
 

F 37 (18,05)   89,10 ± 8,52   84,78 ± 5,88 
c
 82,05 ± 5,46 

c,c
 18,49 ± 8,17   5,94 ± 3,42 

a
 4,27 ± 1,98 

a,a
 

                        
 
         

 
                 

 
         

 
 

Grupo 2 
M 8 (3,90)   90,75 ± 13,17   88,75 ± 8,74 

b
 84,50 ± 3,51 

a,a
 29,69 ± 7,18   10,16 ± 5,72 

a
 5,63 ± 1,75 

a,a
 

F 64 (31,22)   92,17 ± 16,76   85,14 ± 8,53 
b
 82,10 ± 6,57 

a,b
 19,49 ± 8,82   6,43 ± 3,22 

a
 5,12 ± 1,97 

a,a
 

                        
 
         

 
                 

 
         

 
 

Grupo 3 
M 6 (2,93)   99,83 ± 18,14   88,50 ± 3,39 

a
 84,83 ± 5,49 

c,d
 20,03 ± 12,30   7,53 ± 4,21 

a
 6,40 ± 2,43 

a,b
 

F 41 (20,00)   111,32 ± 33,84   88,61 ± 14,21 
a
 84,81 ± 8,79 

a,d
 21,11 ± 9,36   7,19 ± 3,85 

a
 5,17 ± 2,12 

a,a
 

                        
 
         

 
                 

 
         

 
 

Grupo 4 
M 6 (2,93)   134,33 ± 44,53   84,17 ± 9,22 

a
 81,33 ± 8,24 

a,d
 26,73 ± 12,99   9,20 ± 7,45 

a
 5,93 ± 2,41 

a,a
 

F 26 (12,68)   103,81 ± 16,90   87,65 ± 10,90 
a
 85,04 ± 9,52 

a,d
 22,77 ± 10,95   7,56 ± 4,26 

a
 5,53 ± 2,65 

a,b
 

                        
 
         

 
                 

 
         

 
 

Grupo 5 
M 1 (0,49)   99,00    *   90,00    * 

 
   84,00    * 

 
   10,50    *   3,10    * 

 
   4,90    * 

 
 

F 8 (3,90)   119,63 ± 26,86   103,12 ± 22,35 
d
 89,12 ± 12,25 

c,d
 21,55 ± 14,55   6,87 ± 2,90 

b
 4,92 ± 1,56 

b,d
 

                                

          QUICKI     HOMA-IR   

  Gênero N (%)   Pré cirurgia   6 meses
x
     1 ano 

y.z
     Pré cirurgia   6 meses

x
     1 ano 

y.z
   

Grupo 1 
M 8 (3,90)   0,317 ± 0,015   0,361 ± 0,025 

a
 0,386 ± 0,015 

a,a
   3,70 ± 1,04   1,58 ± 0,64 

a
 0,99 ± 0,23 

a,a
 

F 37 (18,05)   0,321 ± 0,042   0,381 ± 0,032 
a
 0,402 ± 0,028 

a,a
 4,13 ± 1,95   1,25 ± 0,74 

a
 0,87 ± 0,42 

a,a
 

                        
 
         

 
                 

 
         

 
 

Grupo 2 
M 8 (3,90)   0,303 ± 0,029   0,354 ± 0,040 

a
 0,376 ± 0,019 

a,a
 6,57 ± 5,17   2,19 ± 1,17 

a
 1,17 ± 0,38 

a,a
 

F 64 (31,22)   0,315 ± 0,026   0,376 ± 0,032 
a
 0,387 ± 0,026 

a,a
 4,42 ± 2,10   1,34 ± 0,67 

a
 1,04 ± 0,41 

a,b
 

                        
 
         

 
                 

 
         

 
 

Grupo 3 
M 6 (2,93)   0,311 ± 0,026   0,368 ± 0,039 

a
 0,370 ± 0,023 

a,d
 5,32 ± 4,57   1,63 ± 0,89 

a
 1,33 ± 0,52 

a,b
 

F 41 (20,00)   0,305 ± 0,027   0,369 ± 0,037 
a
 0,387 ± 0,027 

a,b
 5,86 ± 3,28   1,57 ± 0,86 

a
 1,07 ± 0,52 

a,a
 

                        
 
         

 
                 

 
         

 
 

Grupo 4 
M 6 (2,93)   0,289 ± 0,029   0,363 ± 0,039 

a
 0,377 ± 0,022 

a,c
 9,78 ± 7,53   1,84 ± 1,40 

a
 1,18 ± 0,48 

a,d
 

F 26 (12,68)   0,302 ± 0,021   0,365 ± 0,036 
a
 0,382 ± 0,027 

a,c
 5,98 ± 3,46   1,68 ± 1,19 

a
 1,18 ± 0,75 

a,c
 

                        
 
         

 
                 

 
         

 
 

Grupo 5 
M 1 (0,49)   0,331    *   0,410    * 

 
   0,380    * 

 
   2,57    *   0,69    * 

 
   1,02    * 

 
 

F 8 (3,90)   0,306 ± 0,035   0,359 ± 0,309 
a
 0,383 ± 0,022 

a,b
 6,61 ± 5,23   1,79 ± 0,91 

c
 1,11 ± 0,54 

c,d
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Antes da cirurgia, os pacientes dos grupos 3, 4 e 5 apresentavam níveis maiores de 

glicemia de jejum que os grupos 1 e dois (p<0,013). Os grupos 1 e 2 apresentavam níveis 

similares de glicemia de jejum antes da cirurgia (p<0,862). Nos grupos 3 e 5, os valores de 

glicemia eram maiores nas mulheres em comparação aos homens (p<0,018 e p<0,041, 

respectivamente). Após seis meses da cirurgia todos os grupos, com exceção das mulheres 

do grupo 5, apresentaram melhora significativa nos níveis de glicemia de jejum, alcançando 

valores de normalidade. Após um ano da cirurgia todos os grupos em ambos os gêneros 

apresentaram valores normalizados de glicemia de jejum. As faixas etárias mais novas 

(grupos 1 e 2) ainda apresentaram melhora significativa nos níveis de glicemia entre os seis 

meses e um ano da cirurgia. Esta melhora não foi observada nos outros grupos (Figura 5) 

 

Figura 5: Glicemia de jejum em pacientes adultos submetidos à derivação gástrica em 
Y-de-Roux. A linha tracejada representa o valor máximo de referência para normalidade. “*” representa 

significância estatística. NS= não significante. 

 
 
A insulina de jejum apresentou melhora significativa em todos os gêneros e grupos 

etários após seis meses do procedimento cirúrgico. A diminuição dos níveis de insulina 

continuou a ocorrer entre seis meses e um ano com exceção das mulheres de mais idade 

(grupo 5) que, apesar da melhora,  não apresentou significância estatística. 

Seguindo a melhora dos níveis de insulina e glicose sanguíneos, a resistência 

insulínica (expressa pelo HOMA-IR) e a sensibilidade à insulina (expressa pelo QUICKI) 

* 

mg/dl 

NS 

* 

* 

* 
* 

* 

* 
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apresentou melhora significativa aos seis meses de cirurgia em ambos os gêneros e em 

todos os grupos etários. Apenas nos homens entre 30 e 39 anos (grupo 2) o QUICKI não 

alcançou valores médios de normalidade após seis meses de cirurgia, fato que veio ocorrer 

após um ano do procedimento. 

A prevalência de diabetes mellitus diminuiu significativamente após seis meses da 

cirurgia. Após um ano da cirurgia bariátrica houve remissão total dos casos de diabetes 

mellitus do tipo dois (figura 6). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6: Prevalência de diabetes mellitus em pacientes submetidos derivação gástrica 
em Y-de-Roux. 

 

 

6.5. Uso de medicação hipoglicemiante 

 

Dentre os pacientes diagnosticados com diabetes mellitus tipo dois, o uso de 

medicação hipoglicemiante diminuiu após a cirurgia. O uso de hipoglicemiante oral diminuiu 

em 50% vinte dias após a cirurgia. O uso de insulina exógena também apresentou 

diminuição neste período, chegando a 50% após seis meses do procedimento. Todos os 

Pré x 6 meses x 1 ano: p<0,001 

% 
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pacientes diabéticos em nossa amostra apresentaram remissão da doença um ano após a 

derivação gástrica, descontinuando o uso de medicações hipoglicemiantes (figuras 7 – 9). 

 

Figura 7: Prevalência do uso de medicação hipoglicemiante em diabéticos após a 
cirurgia bariátrica em Y-de-Roux. (p<0,001). O símbolo * indica significância estatística entre 
os intervalos. 

 

 
Figura 8: Uso de hipoglicemiante oral em adultos submetidos à derivação gástrica em 

Y-de-Roux (p<0,001). O símbolo * indica significância estatística entre os intervalos. 
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Figura 9: Uso de insulina em adultos submetidos à derivação gástrica em Y-de-Roux. 

           * Indica p<0,05  pré-cirurgia x um ano. 

 

 

6.6. Perfil Lipídico 

 

 Observando os valores das frações lipídicas dos prontuários dos pacientes, 

encontramos uma melhora significativa do colesterol total após seis meses da cirurgia. Esta 

diminuição do colesterol apresentou-se em todas as faixas etárias (p<0,001) e em ambos os 

sexos. Os níveis de colesterol continuaram melhorando entre os seis meses e um ano do 

procedimento, com exceção dos pacientes do grupo 5, os quais esta diminuição apesar de 

continuar acontecendo, não mostrou significância estatística (tabela 6) 

 Os valores do HDL-C demonstraram respostas diferentes à cirurgia de acordo com os 

gêneros e faixas etárias. No grupo 1, os homens apresentaram diminuição significativa 

(p<0.05) após seis meses, seguido de um aumento significativo de igual proporção entre 

seis meses e um ano da cirurgia. No sexo feminino não houve alteração significativa em 

nenhum momento do acompanhamento. Ao final de um ano não houve alteração 

* % 
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numericamente significativa nos níveis de HDL-C em indivíduos pertencentes ao grupo mais 

novo de nossa amostra. Os valores se mantiveram dentro da normalidade. 

 No grupo 2 os pacientes do sexo masculino apresentaram aumento significativo tanto 

aos seis meses quanto após um ano da cirurgia (p<0,01 e p<0,001, respectivamente). Já 

entre as mulheres deste grupo, houve diminuição após seis meses e não houve alteração 

após um ano. No grupo 3, houve diminuição do HDL-C somente no sexo masculino e nos 

primeiros seis meses da cirurgia (p<0,001), não havendo alterações após um ano. 

 Nos pacientes acima de 50 anos (grupos 4 e 5), não houveram alterações 

significativas nos níveis de HDL colesterol. 

Pacientes masculinos do grupo 2 apresentavam valores médios de HDL-C abaixo da 

referência de normalidade. Após um ano de acompanhamento este grupo apresentou 

valores normais desta fração do colesterol. Em todas as faixas etárias os pacientes do sexo 

masculino apresentavam valores médios de HDL-C dentro do padrão de normalidade após 

um ano da derivação gástrica em Y-de-Roux. Observando a resposta da cirurgia sobre os 

níveis de HDL-C em pacientes do sexo feminino, encontramos que, com exceção das 

inseridas no grupo 1 (mais jovens de nossa amostra), todas as faixas etárias apresentaram 

diminuição nos valores circulantes, ficando com níveis abaixo da normalidade preconizados 

para o gênero. Apesar desta redução, somente nas mulheres do grupo dois houve 

significância estatística. 

Observamos redução significante dos níveis de LDL-C em todas as faixas e etárias e 

em ambos os gêneros após seis meses da cirurgia. Os níveis de LDL-C continuaram 

melhorando significativamente entre seis meses e um ano após a derivação gástrica. 

Os valores de triglicerídeos apresentaram melhora significante em todos os grupos, 

tanto após seis meses quanto após um ano da cirurgia. Os valores médios de triglicerídeos 

encontravam-se dentro dos valores desejáveis seis meses após a cirurgia em todas as 
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faixas etárias e em ambos os gêneros. A diminuição dos triglicérides continuou acontecendo 

entre seis meses e um ano do procedimento cirúrgico, com exceção das mulheres de maior 

faixa etária (grupo 5), onde apesar da diminuição, não houve significância estatística. 

 

6.7. Uso de medicação hipolipemiante 

 

Analisando os registros do uso de drogas hipolipemiantes entre os dislipidêmicos, 

observamos juntamente a melhora lipídica, uma diminuição no uso desta medicação após a 

derivação gástrica. Nos registros de 20 dias após a cirurgia, já encontramos uma redução do 

uso em 25% dos pacientes que necessitavam destas medicações. Ao final de um ano de 

acompanhamento a prevalência de uso deste tipo de medicação diminuiu para 5% dos 

pacientes usuários antes da cirurgia (figura 10). 

 

 

Figura 10: Prevalência do uso de medicação hipolipemiante após derivação gástrica.*p<0,05 
 

 

* 
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Tabela 6: Acompanhamento das frações lipídicas após derivação gástrica em Y-de-Roux 

x: pré x seis meses; y: pré x um ano; z: seis meses x um ano; * não expresso devido único caso.  Grupo 1= 20 a 29 anos; Grupo 2= 30 a 39 anos; 
a: p<0.001;   b: p<0.01;   c: p<0.05;   d: não significante.      Grupo 3= 40 a 49 anos; Grupo 4= 50 a 59 anos; 
             Grupo 5= 60 a 65 anos. 

          Colesterol Total (mg/dl)     HDL-C (mg/dl)   

  Gênero N (%)   Pré cirurgia   6 meses   1 ano     Pré cirurgia   6 meses   1 ano   

Grupo 1 
M 8 (3,90)   197,13 ± 19,34   159,50 ± 38,62 

a
 147,62 ± 37,29 

a,a
   43,12 ± 5,61   41,37 ± 6,94 

c
 43,25 ± 7,12 

d,c
 

F 37 (18,05)   170,64 ± 29,15   158,40 ± 27,87 
a
 145,21 ± 24,93 

a,a
 51,72 ± 14,34   51,37 ± 11,17 

d
 50,21 ± 8,37 

d,d
 

                        
 
         

 
                 

 
         

 
 

Grupo 2 
M 8 (3,90)   188,75 ± 51,69   164,75 ± 32,83 

a
 132,62 ± 20,91 

a,a
 38,87 ± 10,85   41,00 ± 8,41 

b
 43,62 ± 6,92 

a,b
 

F 64 (31,22)   184,52 ± 31,03   154,81 ± 31,43 
a
 139,05 ± 24,45 

a,a
 50,53 ± 11,46   47,39 ± 9,99 

b
 48,00 ± 7,71 

c,d
 

                        
 
         

 
                 

 
         

 
 

Grupo 3 
M 6 (2,93)   208,83 ± 24,94   151,83 ± 23,09 

a
 136,33 ± 21,67 

a,a
 64,67 ± 36,12   51,00 ± 18,61 

a
 51,67 ± 12,31 

a,d
 

F 41 (20,00)   204,34 ± 38,50   164,39 ± 24,45 
a
 151,59 ± 23,63 

a,a
 50,48 ± 11,66   46,02 ± 8,88 

d
 48,48 ± 8,19 

d,d
 

                        
 
         

 
                 

 
         

 
 

Grupo 4 
M 6 (2,93)   217,17 ± 33,19   190,33 ± 18,44 

a
 162,17 ± 21,74 

a,a
 48,67 ± 8,11   47,50 ± 9,42 

d
 47,83 ± 8,35 

d,d
 

F 26 (12,68)   208,38 ± 43,68   167,42 ± 34,15 
a
 148,58 ± 23,71 

a,b
 51,58 ± 14,39   47,31 ± 11,03 

d
 48,31 ± 8,75 

d,d
 

                        
 
         

 
                 

 
         

 
 

Grupo 5 
M 1 (0,49)   183,00    *   158,00    * 

 
   128,00    * 

 
   43,00    *   45,00    * 

 
   46,00    * 

 
 

F 8 (3,90)   213,25 ± 61,80   158,87 ± 38,00 
a
 146,37 ± 35,71 

c,d
 51,62 ± 15,90   46,63 ± 9,87 

d
 48,75 ± 13,83 

d,d
 

                                

          LDL-C (mg/dl)     Triglicerídeos (mg/dl)   

  Gênero N (%)   Pré cirurgia   6 meses     1 ano     Pré cirurgia   6 meses   1 ano   

Grupo 1 
M 8 (3,90)   117,96 ± 3,47   96,83 ± 22,91 

a
 85,00 ± 24,69 

a,a
   180,25 ± 51,29   106,50 ± 43,87 

a
 96,87 ± 27,38 

a,b
 

F 37 (18,05)   93,83 ± 4,55   84,74 ± 7,92 
a
 76,49 ± 10,24 

a,a
 125,43 ± 51,29   111,43 ± 43,88 

c
 92,54 ± 31,58 

b,c
 

                        
 
         

 
                 

 
         

 
 

Grupo 2 
M 8 (3,90)   116,26 ± 25,31   100,00 ± 16,48 

a
 69,88 ± 11,38 

a,a
 168,12 ± 77,67   117,75 ± 39,71 

a
 95,62 ± 13,06 

a,a
 

F 64 (31,22)   105,47 ± 7,48   86,76 ± 14,59 
a
 72,95 ± 11,71 

a,a
 142,62 ± 60,45   103,28 ± 34,23 

a
 90,48 ± 25,15 

a,a
 

                        
 
         

 
                 

 
         

 
 

Grupo 3 
M 6 (2,93)   113,09 ± 19,66   81,33 ± 1,52 

a
 65,96 ± 5,12 

a,a
 155,33 ± 42,41   97,50 ± 29,98 

a
 93,50 ± 21,20 

a,d
 

F 41 (20,00)   117,64 ± 9,94   95,12 ± 7,56 
a
 83,52 ± 7,56 

a,a
 181,12 ± 84,49   116,27 ± 40,04 

a
 97,95 ± 39,39 

a,b
 

                        
 
         

 
                 

 
         

 
 

Grupo 4 
M 6 (2,93)   118,90 ± 12,68   113,90 ± 3,16 

c
 93,64 ± 11,23 

b,c
 248,00 ± 62,02   144,67 ± 29,31 

a
 103,50 ± 10,78 

a,a
 

F 26 (12,68)   122,60 ± 15,43   95,98 ± 15,20 
a
 79,38 ± 8,30 

a,a
 171,00 ± 69,31   120,65 ± 39,62 

a
 104,46 ± 33,31 

a,a
 

                        
 
         

 
                 

 
         

 
 

Grupo 5 
M 1 (0,49)   119,00   *    93,20    * 

 
   60,60    * 

 
   105,00    *   99,00    * 

 
   107,00    * 

 
 

F 8 (3,90)   126,73 ± 29,36   85,07 ± 15,77 
c
 76,45 ± 15,01 

c,c
 174,50 ± 82,70   135,87 ± 61,80 

b
 105,87 ± 34,37 

b,d
 

5
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6.8. Efeitos da derivação gástrica sobre a pressão arterial 

Em nossa amostra, nós observamos uma diminuição significativa da prevalência de 

hipertensão entre os pacientes submetidos à derivação gástrica. A diminuição de pacientes 

hipertensos foi observada já nos primeiros seis meses após a cirurgia. Este efeito não 

apresentou diferença significativa entre o curto e longo prazo de nosso estudo (Tabela 4). 

Infelizmente não conseguimos quantificar a diminuição da pressão arterial, devido os dados 

ter sido coletados de forma qualitativa. 

 

 6.9. Síndrome Metabólica após a derivação gástrica 

A melhora significativa da glicose e insulina em jejum, perfil lipídico, diminuição dos 

níveis pressóricos, todos associados à perda de peso massiva, mostraram uma diminuição 

do pacientes classificados como portadores da síndrome metabólica.  

Aplicando os critérios estabelecidos pelo NCEP para diagnóstico da síndrome 

metabólica, observamos uma prevalência de 52,68% dos pacientes com a síndrome antes 

da cirurgia. Em curto prazo, esta prevalência diminuiu para 23,9%, e ainda ao final de um 

ano para 8,29 por cento (tabela 4). 

 

6.10. Derivação gástrica e alterações hematológicas 

 

A resposta da derivação gástrica em Y-de-Roux sobre os valores de hemoglobina e 

hematócritos apresentou similaridade em todos os grupos e em ambos os gêneros. Houve 

redução nos valores em todos os grupos (p<0,01). Somente nas mulheres acima de 60 anos 

(grupo 5), esta diminuição não foi significativa. A redução nos níveis de hemoglobina e 

hematócritos ocorreram com maior significância até seis meses da cirurgia (Tabela 6). 
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A prevalência de anemia diagnosticada por estes dois parâmetros aumentou de 

11,22% antes da cirurgia para 37,07% aos seis meses e 42,93% após um ano do 

procedimento (p<0,001). 

A contagem de leucócitos e plaquetas não apresentaram alterações significativas 

após a derivação gástrica (p<0,853 e p<0,750, respectivamente). 

 

Tabela 7: Acompanhamento dos níveis de hemoglobina após derivação gástrica 

 

 

 

 

 

 

 

x: pré x seis meses; y: pré x um ano; z: seis meses x um ano; * não expresso devido único caso. 
    a: p<0,001;   b: p<0,01;   c: p<0,05;   d: não significante. 

 

 

 

6.11. Derivação gástrica, ferro sérico e ferritina 

Após a cirurgia, todos os grupos apresentaram redução nos níveis de ferro 

sérico após um ano, apresentando significância estatística somente nos grupos 2 e 

quatro. No grupo 3, os homens apresentaram diminuição significativa no primeiro 

momento e aumento em menor proporção entre seis meses e um ano. Em todos os 

grupos, os valores de mediana após um ano, encontravam-se dentro da faixa de 

normalidade para ambos os sexos. 

    Hemoglobina (g/dL) 

    Pré cirurgia   Seis meses
x
   Um ano

y,z
 

Grupo 1 
M 15,0 (14,1 - 15,8)   14,3 (12,1 - 15,6) 

b
   14,1 (12,5 - 16,0) 

b,d
 

F 13,0 (11,4 - 14,2)   12,4 (9,9 - 14,4) 
b
   11,9 (10,0 - 14,6) 

a,c
 

Grupo 2 
M 14,6 (13,8 - 17,1)   14,2 (12,0 - 14,9) 

c
   14,1 (11,9 - 15,4) 

b,d
 

F 13,0 (10,9 - 15,4)   12,5 (9,5 - 15,3) 
c
   12,2 (9,0 - 16,2) 

b,d
 

Grupo 3 
M 14,4 (13,6 - 15,2)   13,9 (13,0 - 15,9) 

a
   13,5 (12,5 - 14,5) 

a,d
 

F 13,1 (11,3 - 15,3)   12,5 (9,30 - 14,9) 
a
   12,3 (4,7 - 15,3) 

a,d
 

Grupo 4 
M 15,1 (12,5 - 16,2)   13,7 (10,5 - 14,2) 

a
   13,1 (12,5 - 13,9) 

a,b
 

F 13,4 (12,0 - 15,1)   12,6 (10,8 - 15,5) 
a
   12,6 (10,6 - 15,0) 

a,d
 

Grupo 5 
M 14,5 *  *   14,2 *  * 

 
   12,3 *  * 

 
 

F 13,0 (11,3 - 13,9)   11,6 (10,5 - 13,7) 
d
   11,7 (10,0 - 12,6) 

d,d
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A concentração de ferritina diminuiu significativamente nos grupos 1 e 3. No 

grupo 2, houve diminuição nas mulheres e aumento nos homens(p<0,01). No grupo 4, 

ocorreu o inverso, ou seja, diminuição no sexo masculino e aumento no feminino 

(p<0,05). No grupo 5 não houve alteração significante nos níveis de ferritina. Assim 

como ferro sérico, os valores medianos da concentração de ferritina mostravam-se 

dentro dos valores de normalidade em todos os grupos, passada um ano da 

derivação gástrica. 

 

  6.12. Efeitos da derivação gástrica sobre Proteínas totais, albumina e 

vitamina B12 

Analisando os valores dos exames realizados para quantificar proteínas totais, 

percebemos que houve redução significativa apenas no sexo feminino do grupo 1 e em 

ambos os gêneros no grupo 4 (p<0,001 para masculino e p<0,05 para feminino). Nos demais 

grupos não houve alterações estatisticamente significativas. 

Não aconteceram alterações significativas nos níveis de albumina, tanto em seis 

meses quanto após um ano da cirurgia. 

. Em todos os grupos, e em ambos os gêneros, houve redução dos níveis de vitamina 

B12 um ano após a derivação gástrica (p<0,05). Nos grupos 3 e 5 ambos no gênero 

feminino, houve  redução, mas sem significância estatística. 
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DISCUSSÃO 



 

 

 7. DISCUSSÃO 

 

 Os benefícios da cirurgia bariátrica, com a melhora dos parâmetros da 

síndrome metabólica, vêm sendo há tempos objeto de estudo por diversos autores (AHMED, 

2009; ASHRAFIAN et al, 2011; BUCHWALD et al, 2004; COSTA et al, 2010). Poucos 

estudos têm como objetivo observar as diferenças entre os gêneros após a cirurgia 

bariátrica. É fato a maior procura feminina por este tipo de procedimento (FAINTUCH et al, 

2008; BUCHWALD et al, 2009). Se tratando de indivíduos com composição corporal 

naturalmente diferente, e submetido a um procedimento que tem por característica causar 

transformações devido aos seus fatores restritivos e desabsortivos, hipotetiza-se que a idade 

a qual os indivíduos se submetem a cirurgia pode ser um fator para melhores resultados 

após o procedimento. 

Neste estudo nós observamos as diferenças nestes parâmetros quando estratificamos 

os pacientes por faixas etárias e pelo gênero após a derivação gástrica em Y-de-Roux. 

Mudanças no perfil antropométrico, parâmetros metabólicos e exames bioquímicos foram 

encontrados após consulta e análise dos dados dos prontuários médicos dos pacientes 

submetidos à cirurgia entre os anos de 2004 e 2009, na cidade de Santos.  

Após a aplicação dos critérios de inclusão e não inclusão a amostra foi composta de 

205 pacientes, de ambos os sexos, com idade entre 20 e 65 anos. Houve predominância do 

gênero feminino (85.85%), em detrimento ao masculino (14.15%). O peso corporal antes da 

cirurgia era maior no gênero masculino. Indivíduos do sexo masculino tendem a ser mais 

fortes e mais pesados comparando-se ao gênero feminino devido à maior massa muscular 

(MORAIS et al, 2010).  

Após a cirurgia, observamos uma massiva perda de peso corporal com consequente 

diminuição significativa do IMC, em ambos os gêneros e em todas as faixas etárias. A perda 
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do excesso de peso mostrou-se similar entre os gêneros dentro de cada faixa etária durante 

todos os momentos do acompanhamento. 

 Em estudo recente, Van der Laar, Caluwé e Dillemans (2011), demonstram não ser 

apropriado o uso de estudos não randomizados para comparar grupos de IMC diferentes. 

Sendo nosso estudo retrospectivo, não foi possível a randomização dos pacientes, 

entretanto observando os dados de nossa amostra, encontramos IMC similar antes da 

cirurgia, possibilitando comparação entre os grupos. Comparando-se os grupos etários, 

também não encontramos diferenças significativas.   

Embasados por estes resultados, podemos aceitar ser este um procedimento capaz 

de promover perda do excesso de peso independentemente do sexo ou faixa etária no 

momento da cirurgia. Estudos envolvendo adolescentes e também maiores de 65 anos, 

faixas etárias diferentes das propostas por nós vêm sendo testados com resultados 

satisfatórios. Uma anamnese envolvendo percepção dos riscos, a autorização familiar e o 

enriquecimento da equipe multidisciplinar através de profissionais de outras especialidades 

médicas parecem estar intimamente ligados a ótimos resultados nestas populações 

(WILLKON et al, 2010; O’KEEFE, KEMMETTER e KEMMETTER, 2010; DUFOUR e 

CHAMPAULT, 2009). 

Aliada à perda de peso corporal observamos uma diminuição na prevalência de 

diversas comorbidades associadas à obesidade. Nosso estudo mostrou alta prevalência 

(32,2%) de pacientes com alterações no metabolismo da glicose. O diabetes mellitus do tipo 

dois respondeu pela prevalência de 11,71% destes pacientes, sendo (20,49%) classificados 

como intolerantes à glicose. Nesta fração da amostra, não houve diferenças na prevalência 

entre os gêneros. 
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Em nossa série, antes da cirurgia nós encontramos 92,2% dos pacientes com valores 

de QUICKI diminuídos, sugerindo alterações à ação da insulina e complicações do 

metabolismo glicolítico. Após a derivação gástrica observamos a diminuição da glicemia e 

insulina de jejum. Em curto prazo os índices utilizados para calcular sensibilidade (QUICKI) e 

resistência (HOMA-IR) insulínicas estavam dentro dos padrões de normalidade, em todas as 

faixas etárias, mostrando a melhora no metabolismo da glicose mediada pela ação da 

insulina. Após um ano da derivação gástrica houve a remissão total nos casos de diabetes 

mellitus do tipo dois. 

Ao estratificar a amostra, observamos valores maiores de glicemia de jejum nos 

grupos de mais idade (grupos 3, 4 e cinco, p<0.013). Estes dados corroboram com a 

literatura que apontam maior incidência de diabetes mellitus após os quarenta anos de idade 

(BRASIL, 2012). Nestes grupos, ainda observamos valores médios maiores de glicemia de 

jejum nas mulheres em relação aos homens. As mulheres do grupo mais velho, somente 

alcançaram diminuição significante da glicemia um ano após a cirurgia, enquanto os grupos 

1 e 2 além de diminuírem já em curto prazo, também apresentaram diminuição significativa 

entre o curto e longo prazo de nosso estudo. A hipótese do catabolismo muscular 

aumentado pela idade, associado à pré-menopausa, podem ser a chave para estas 

diferenças. Outros estudos apontam maior incidência de diabetes em mulheres 

menopausadas (CRUZ FILHO e CORRÊA, 2002). 

Os mecanismos capazes da melhora da ação da insulina após a derivação gástrica 

ainda são bastante controversos e parecem ser independentes da amplitude da perda de 

peso. A ação das incretinas, principalmente GLP-1 têm sido bastante estudada, pois 

aumentam a secreção de insulina, diminuindo a apoptose das células beta do pâncreas. 

Ainda atuam em outros mecanismos, diminuindo o esvaziamento gástrico. Esta hipótese é 

sustentada por estudos apontando a rápida melhora à ação da insulina após uma semana 

63 



 

 

de acompanhamento, ocasião onde mecanismos ativados através da perda de peso corporal 

ainda não poderiam responder de forma satisfatória, apesar de atuantes. A nova anatomia 

do sistema digestório após a cirurgia favorece uma maior secreção de GLP-1, gatilho para a 

melhora do metabolismo da glicose (SCHAUER et al, 2003; WICKREMESEKERA et al, 

2005; RUBINO et al, 2006; LAFERRERE et al ,2007; LAFERRERE et al, 2008; KASHYAP et 

al 2010;).  

  Um importante achado de nosso estudo foi a diminuição da prevalência de 

esteatose hepática não alcoólica em curto prazo nos pacientes classificados com o grau três 

da doença. Com a massiva perda de peso corporal imposta pelo processo desabsortivo/ 

restritivo do procedimento cirúrgico era esperado um aumento dos ácidos graxos livres 

através da veia porta do fígado, podendo proporcionar um agravamento no quadro de 

esteatose hepática não alcoólica, caracterizada por acúmulo de gordura ectópica neste 

órgão. Esta hipótese foi estudada por Sligter que comprovou através de biópsia no fígado 

um agravamento da NAFLD à NASH e fibrose após um ano de cirurgia após a redução 

massiva de peso corporal (IMC de 52 para 24kg/m2). 

Foi observada prevalência de 42,24% de NAFLD em nossa amostra. As mulheres 

apresentaram maior prevalência do que os homens, sendo mais predominante entre os 30 e 

50 anos de idade (grupos 2, 3 e quatro). Bitencourt e colaboradores (2007) observaram por 

ultrassom a prevalência de 59% de NAFLD em obesos mórbidos aguardando cirurgia, 

sendo, assim como no nosso estudo, mais prevalente em mulheres na quarta e quinta 

décadas de vida. 

A utilização de exames de ultrassom não é considerada o padrão ouro para o 

diagnóstico da NAFLD, mas por apresentar um menor custo e ser menos invasiva, a técnica 

é mais utilizada em estudos com grande amostragem. Após o diagnóstico os casos mais 

2 
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graves podem ser acompanhados através do exame padrão ouro para o diagnóstico, a 

biópsia hepática (LEE et al, 2006). 

Em nosso estudo, observando os resultados dos exames de ultrassonografia do 

fígado, não foram relatadas complicações do quadro de esteatose hepática seis meses após 

a cirurgia. Pelo contrário, houve uma redução na classificação da esteatose em todos os 

pacientes. Esta diminuição da gordura ectópica em nossa avaliação deveu-se à correta 

prescrição da dieta proposta aos pacientes e acompanhamento pela equipe multidisciplinar. 

Estes resultados estão em concordância com resultados de Ribeireiro e colaboradores 

(2011), mostrando que a presença de NAFLD antes da cirurgia não é preditor de 

complicações após a mesma. 

No presente estudo, observamos a melhora nas frações lipídicas após a derivação 

bariátrica. Os resultados mostraram uma diminuição nos níveis de colesterol total, LDL-C, e 

triglicerídeos. O colesterol total diminuiu significativamente em ambos os gêneros e faixas 

etárias. Após um ano todos os pacientes apresentavam valores de colesterol total dentro da 

referência de normalidade. Nossos resultados acompanham as observações já dispostas na 

literatura. 

A insulina, hormônio anabólico, contribui com a síntese e mobilização dos ácidos 

graxos livres no tecido adiposo, aumentando a captação de triglicerídeos pelos adipócitos e 

prejudicando o metabolismo da glicose. Esta situação permanente de hiperglicemia resulta 

em posterior resistência periférica à insulina. O aumento da síntese de triglicérides no fígado 

e a diminuição da produção do HDL-C pode desencadear dislipidemia assim como maior 

propensão à aterosclerose. Com isso, a diminuição dos valores de insulina e glicemia 

favorece a melhora do perfil lipídico após a cirurgia bariátrica (SILVESTRE et al, 2004). 

As frações de LDL-C e triglicerídeos diminuíram significativamente tanto no curto 

quanto no longo prazo, mas não apresentaram diferença entre as faixas etárias e gênero na 
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resposta à cirurgia, parecendo haver um padrão comum demonstrando que os efeitos sobre 

as frações lipídicas acontecem de forma mais gradual que os encontrados no metabolismo 

da glicose, por exemplo. Diversos estudos demonstram a melhora gradual das frações 

lipídicas e sugere-se que os melhores níveis somente são encontrados após dois anos do 

procedimento (JAMAL et al, 2010; NGUYEN et al, 2006). 

Os efeitos da derivação gástrica sobre o HDL-C, mostraram resultados distintos e 

conflitantes entre gêneros e faixas etárias. Alguns autores sugerem que a resposta do HDL-

C é representada por uma curva gráfica em forma de “U”, havendo uma diminuição nos 

primeiros meses e um aumento gradativo após seis meses da cirurgia (ASZTALOS et al 

2010; JAMAL et al, 2010). De fato, os valores médios encontrados nos grupos de nosso 

estudo, sugerem a formação desta curva, mas de uma forma discreta e com valores sem 

alteração estatística, não sendo possível afirmar melhora desta fração lipídica em todas as 

faixas etárias. Somente os homens entre 30 e 40 anos apresentaram melhoras significativas 

nesta fração do colesterol tanto no curto quanto no longo prazo de nosso estudo. 

A ausência de informação referente à prática de exercícios regulares após a cirurgia 

talvez seja um grande viés dos estudos com longos acompanhamentos após a cirurgia. A 

prática regular de exercícios físicos tem a capacidade de melhorar os níveis desta fração 

lipídica (VARADY et al, 2011). Desta forma, não podemos afirmar ser efeito independente da 

cirurgia a melhora nos níveis das frações lipídicas, principalmente o HDL colesterol. 

Ainda observando os valores de normalidade desta fração, encontramos uma maior 

prevalência das mulheres com níveis abaixo dos valores de referência. Cabe ressaltar que a 

diminuição após a cirurgia não foi significativa, mas como os valores iniciais encontravam-se 

no limite de normalidade, algumas faixas etárias passaram a valores médios inferiores a 

referência proposta. 
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A obesidade mórbida associada à dislipidemia são fatores preponderantes no 

desenvolvimento da aterosclerose e doença cardíaca, portanto a redução do peso corporal 

associado à melhora do perfil lipídico pode reduzir o risco de eventos cardiovasculares nesta 

população. 

Após a derivação gástrica, observamos uma diminuição na prevalência de pacientes 

hipertensos. Antes da cirurgia a hipertensão acometia 53,66% dos pacientes selecionados 

para o estudo. Em curto prazo, esta prevalência diminuiu significativamente para 35,12%, 

não se alterando no longo prazo. Estudos na literatura vão de acordo com nossos 

resultados. Mas a diminuição da pressão arterial parece ser transitória (FRANK e CROOKS, 

2010; CARRASCO et al, 2007; SJOSTROM et al, 2007).  A influência da maior secreção de 

GLP-1 causando maior atividade renal e aumento da diurese é importante mecanismo nesta 

redução transitória da pressão arterial, associado à redução da gordura visceral 

(GUTZWILLER et al, 2006).  

Alterações hematológicas vêm sendo observadas em vários estudos, principalmente o 

desenvolvimento de anemia após a derivação gástrica (VARGAS-RUIZ, HERNANDEZ-

REVERA E HERRERA, 2008; TOH, ZARSHENAS E JORGENSEN, 2009; CABLE et al, 

2011). Evidentes sinais de anemia também foram encontrados neste trabalho. Apesar da 

hipótese de que mulheres em idade reprodutiva teriam maior facilidade em desenvolver 

anemia ferropriva, não encontramos esta relação em nosso estudo. Houve redução 

significativa dos valores medianos de hemoglobina e hematócritos, mas não houve 

diferenças significativas entre os grupos e entre os gêneros. O diagnóstico da anemia 

ferropriva é bastante complexo e depende de acompanhamento do paciente ao longo do 

tempo. Os valores de hemoglobina, ferro sérico e ferritina estão intimamente ligados ao 

diagnóstico da anemia. Esta tríade deve ser analisada para compor o diagnóstico (VON 

DRYGALSKI et al, 2011). Em nosso estudo observamos a diminuição nos níveis de 
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hemoglobina, hematócrito, ferro sérico e ferritina para o diagnóstico da anemia. A 

prevalência de anemia aumentou de 11,22% antes da cirurgia para 37,07% aos seis meses 

e 42,93% após um ano do procedimento. Nossa hipótese para as causas prováveis do 

aumento nos casos de anemia foram a de que muitos dos pacientes estavam em tratamento 

para lesões ulcerativas, que causam sangramentos internos e consequente perda de 

sangue. Associado a isso olhamos para o processo disabsortivo da cirurgia. Com o desvio 

da maior parte do estômago, do duodeno e jejuno, fatores intrínsecos deixam de se ligar as 

moléculas de ferro do bolo alimentar, consequentemente diminuindo a absorção de ferro. 

Também atentamos para a parte restritiva do procedimento, onde pessoas com grande 

compulsão alimentar podem ter dificuldades em diminuir suas porções e aumentar a 

mastigação para facilitar a passagem do alimento pela pequena bolsa gástrica. Nossa 

hipótese é de que com a dificuldade em mudar os hábitos alimentares, a preferência por 

alimentos de consistência mais líquida ou pastosa, seja incorporada e com isso a diminuição 

de alimentos compostos de proteínas de alto valor biológico e ferro. 

Todos os grupos sofreram alterações nos níveis de ferro sérico e ferritina após a 

cirurgia. Houve uma diminuição significativa nos níveis de ferro em todos os grupos e ambos 

os gêneros após um ano de cirurgia. Apesar da diminuição significativa os valores de ferro 

sérico encontravam-se dentro dos padrões de normalidade. Este dado aponta para 

necessidade de estudos com maior prazo de acompanhamento para o entendimento da 

relação do metabolismo do ferro corporal após a cirurgia. Nossos resultados vão de encontro 

ao trabalho recente de Costa e colaboradores (2010) onde se observou uma diminuição 

significativa dos níveis de hemoglobina e ferritina após um ano da derivação gástrica. Devido 

a esse fato, a equipe multidisciplinar deve atentar para manifestações causadas por anemia, 

como queixa de cansaço e fadiga crônica, a fim de diminuir o intervalo entre os exames 

bioquímicos. 
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CONCLUSÃO 



 

 

8.0 CONCLUSÃO 

A partir dos resultados encontrados neste estudo a cirurgia bariátrica por derivação 

em Y-de-Roux mostra-se uma importante ferramenta no tratamento da epidemia da 

obesidade e melhora dos parâmetros da síndrome metabólica. 

A redução da massa corporal acompanhada de diminuição da resistência à insulina 

resultou em menor prevalência das comorbidades associadas a obesidade. 

Os benefícios foram observados em todas as faixas etárias de nosso estudo e 

também em ambos os gêneros. 

O desencadeamento de fatores adversos oriundos da cirurgia, tais como anemia 

ferropriva e deficiência de vitamina B12 são comumente observados, orientando-se o 

seguimento do tratamento e protocolo de pós-cirurgia com a equipe multidisciplinar 

responsável. 

Estudos com maior tempo de acompanhamento se fazem necessários para 

aprofundar estes resultados, principalmente em relação ao metabolismo do ferro e 

mecanismos do controle da pressão arterial. 
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ANEXO1: Documento de aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa Institucional 
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ANEXO 2: Documento de autorização do uso de banco de dados 

 

74 



 

 

ANEXO 3 

 

RESUMO APRESENTADO EM POSTER NO 2º WORLD CONGRESS FOR INTERVENTION 

FOR DIABETES TYPE 2 – NEW YORK - USA – março/2011 

 

EFFECTS OF ROUX-EN-Y GASTRIC BYPASS IN BLOOD GLUCOSE. INSULIN 

SENSITIVITY AND INSULIN RESISTANCE  
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Introduction: Diabetes remains one of the costliest diseases to the public health system. It has the 

highest growth rate worldwide of all chronic diseases and is the major cause of blindness. amputations 

and kidney disease. 

 

Methods: 185 women (38.75±11.35 years) and 33 men (37.78±12.67 years) underwent RYGB and 

were followed for one year. Anthropometric measurements and biochemical analysis of blood glucose 

and insulin were collected in three periods: Before surgery. 6 months and 12 months after surgery. 

Insulin sensitivity was assessed by QUICKI and insulin resistance by HOMA-IR Statistical analysis 

was performed using the software STATISTICA7 considering p<0.05. We used ANOVA for repeated 

measures to compare parametric variables and Friedman test for nonparametric variables. 

 

Results: 31.19% of patients presented elevated blood glucose. 88.99% presented impaired insulin 

sensitivity and 90.37% of insulin resistance. After surgery, the results of 12 months follow-up showed 

that only 1.83% of patients had altered blood glucose levels. 1.83% had impaired insulin sensitivity 

and 4.13% had insulin resistance. At long-term, bariatric surgery caused a significant reduction in 

bodyweight values (122.04±21.33 to 80.41±15.70kg). BMI (45.71±5.95 to 30.12±4.56kg/m2), glucose 

(98.92 ± 23.60 to 83.41 ± 7.48 mg/dL), insulin (20.81±10.85 to 5.09±2.25 mU/dl). QUICKI 

(0.311±0.035 to 0.388±0.027) and HOMA IR (5.20±3.41 to 1.05±0.49). 

 

Conclusion: RYGB was effective within 12 months of follow-up to improve the diagnostic parameters 

of obesity such as weight and BMI, as well as clinical indicators of diabetes mellitus as fasting 

glycemia, QUICKI and HOMA-IR. We suggest a longer follow-up to reaffirm these results. 
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Introduction: Elevated blood lipids (except HDL-c) are closely linked to increased risk of 

cardiovascular events as well as being one of the factors that characterize metabolic syndrome. 

. 

Methods: 185 women (38.75±11.35 years) and 33 men (37.78±12.67 years) underwent RYGB and 

were followed for one year. Anthropometric measurements and biochemical analysis of total blood 

cholesterol. High density cholesterol and triglycerides were collected in three periods: Before surgery. 

6 months and 12 months after surgery. Statistical analysis was performed using the software SPSS18 

considering p<0.05. We used ANOVA for repeated measures to compare parametric variables and 

Friedman test for nonparametric variables. 

 

Results: 12.39% of patients presented elevated cholesterol total (CT). 6.42% presented low levels of 

high-density lipoprotein (HDL) and 23.39% presented high triglycerides (TG). After surgery, the 

results of 12 months follow-up showed none of patients with elevated CT. 3.67% presented low HDL 

and 0.92% had elevated TG. At one year follow up, bariatric surgery caused a significant reduction in 

bodyweight values (122.04±21.33 to 80.41±15.70kg). BMI (45.71±5.95 to 30.12±4.56kg/m2). 

 

Conclusion: RYGB was effective in 12 months of follow-up to improve the diagnostic parameters of 

obesity such as weight and BMI and lipid profiles. We suggest a longer follow-up to reaffirm these 

results. 
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ABSTRACT 

 

Introduction: Severe obesity affects the entire body favoring the development of serious 
diseases, including hypertension, diabetes mellitus, atherosclerosis, and increases the 
prevalence of cancers. Conventional treatments (diet, physical activity, behavioral therapy, 
medication) have not been effective in maintaining weight loss in the long term for people 
with morbid obesity compared to other levels such as overweight and obesity. The number of 
bariatric surgeries increased by 500% in Brazil in the last decade. This growth placed Brazil 
in the second position in the world ranking of bariatric surgery, back only from United States. 
Objective: To evaluate the effects of bariatric surgery in Roux-en-Y on the metabolic and 
biochemical parameters of obese adults. Sample and Methods: The study took place 
through a retrospective cohort involving medical records of adult patients undergoing bariatric 
surgery-Y-Roux, of a clinical from the city of Santos-SP. The study sample consisted of 519 
medical records. After applying the criteria for inclusion and inclusion, 205 charts were 
selected to be part of this study. The sample consisted of 29 male patients (37.78 ± 12.67 
years) and 176 females (38.75 ± 11.35 years) that underwent surgery between the years 
2004 to 2009. The sample was stratified by gender and age range. Results: Results showed 
a significant decrease in body weight, BMI, fasting glucose and insulin at all ages and both 
genders. This has seen improvements in the indices that correspond to the sensitivity and 
insulin resistance (QUICKI and HOMA-IR, respectively). Concomitant reduction of 
anthropometric measurements, lipid profile showed improvements in the fractions of total 
cholesterol, LDL-C and triglycerides. There was no significant change in HDL-C. The 
prevalence of hypertensive patients decreased after six months of monitoring. There was a 
significant increase in the prevalence of anemia in both short and long term. There was a 
significant decrease in total protein and vitamin B12 Conclusion: Roux-en-Y gastric bypass 
proved to be an important tool in remission and control the epidemic of obesity. The 
improvements in parameters of the metabolic syndrome are key factors in the remission of 
comorbidities associated with obesity such as diabetes, dyslipidemia and atherosclerosis. 
Complications resulting from the restrictive process disabsorptive and the procedure may 
arise. The success of surgical treatment is dependent on monitoring by a multidisciplinary 
team before and after the procedure. 
 
Keywords: Bariatric Surgery; Diabetes Mellitus; Gastric Bypass; Metabolic Syndrome X; 
Obesity Morbid; 
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