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• A cirurgia bariátrica ou cirurgia metabólica reúne
técnicas destinadas ao tratamento da obesidade e das
doenças associadas ou agravadas por ela;

• A cirurgia bariátrica nasceu da necessidade de se
controlar a obesidade mórbida, uma das afecções que
mais leva à invalidez e mortalidade nos dias atuais em
todo o mundo.

• Meio eficaz para se obter perda de peso significativa e
duradoura

• Ensaios clínicos mostraram superioridade da cirurgia
sobre o tratamento clínico isolado para alcançar um
melhor controle glicêmico, bem como uma redução nos
fatores de risco cardiovascular.

Pareek M et al, Metabolic Surgery. Weight Loss, Diabetes, and 
Beyond. JACC 2018

Bariátrica, do grego:
BAROS = peso
IATRIKOS =médico, aquele que trata



Epidemiologia 

• A prevalência mundial de obesidade, caracterizada por um IMC ≥30
kg / m 2 , mais do que dobrou de aproximadamente 5% em 1975 para
13% em 2014 .

• Cerca de 4% das pessoas são gravemente obesas (IMC ≥35 kg / m 2 ),
enquanto 1% têm obesidade mórbida (IMC ≥40 kg / m 2 ).

• Até um quinto da população mundial pode ter obesidade em 2025.

https://www.sciencedirect.com/topics/medicine-and-dentistry/morbid-obesity


A Federação Internacional para a Cirurgia de
Obesidade e Doenças metabólicas relatou que
quase 580.000 procedimentos metabólicos
foram realizados em todo o mundo em 2014.

Angrisani L et al. Bariatric Surgery and Endoluminal Procedures: IFSO 
Worldwide Survey 2014. Obesity Surgery 2017





• O número de cirurgias bariátricas realizadas no Brasil
aumentou 84,73% ao passar de 34.629 em 2011 para
63.969 em 2018, segundo a Sociedade Brasileira de
Cirurgia Metabólica e Bariátrica (SBCBM);

• Nos 8 anos de levantamento, 424.682 cirurgias foram
realizadas, o que corresponde a 3,12 % das pessoas
dentro do grupo de pacientes aptos e com indicação do
procedimento (13,6 milhões em todo o país)

Secretaria de Vigilância em Saúde. Ministério da Saúde : Volume 
51;  Nº 16. Abr. 2020



Dados da última edição da Pesquisa de Vigilância de Fatores de Risco e Proteção de 
Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico (Vigitel), feita pelo Ministério da Saúde, apontam 
que aproximadamente 19% da população brasileira é obesa, 54% da população tem 
sobrepeso. Entre jovens (18-24 anos), a obesidade mais que dobrou em dez anos. 

• No nordeste, Pernambuco é o estado com maior número de pessoas elegíveis a realizar a cirurgia bariátrica,
totalizando 315 mil. O segundo estado é a Bahia, com 283 mil pessoas, seguida do Ceará com 196 mil,
Alagoas com 106 mil , Paraíba 87 mil, Rio Grande do Norte 82 mil e Sergipe com 65 mil pessoas.

• O Brasil é considerado o segundo país do mundo em número de cirurgias bariátricas realizadas, e as
mulheres representam 76% dos pacientes

Secretaria de Vigilância em Saúde. Ministério da Saúde : Volume 
51;  Nº 16. Abr. 2020

http://portalms.saude.gov.br/saude-de-a-z/vigitel
http://portalms.saude.gov.br/saude-de-a-z/vigitel
http://portalms.saude.gov.br/saude-de-a-z/vigitel


INDICAÇÕES

• Os critérios de elegibilidade para a cirurgia bariátrica estabelecidos pelos National
Institutes of Health (NIH) em 1992 ainda são os mais utilizados.

• Obesidade estabelecida conforme os critérios acima, com tratamento clínico
prévio insatisfatório de, pelo menos, 2 anos.

• >18 anos

• 16-18 anos*

Os indivíduos elegíveis devem ter um IMC ≥ 40 kg/m2 ou um IMC entre 35 e 40 kg/m2 se 
tiverem comorbidades de alto risco, como DM2 grave ou fatores de risco cardiovasculares.



INDICAÇÕES DE CIRURGIA BARIÁTRICA SEGUNDO O AACE/ TOS/ 
ASMBS

• Critérios Indicações
CRITÉRIOS INDICAÇÕES

ELEGÍVEIS IMC >= 40 kg/m2
IMC >=35 kg/m2 com uma ou mais comorbidades relacionadas à obesidade grave, incluindo:
DM2, hipertensão arterial, dislipidemia, apneia obstrutiva do sono, síndrome da hipoventilação,
síndrome de Pickwick, DHGNA ou NASH, hipertensão intracraniana idiopática
(pseudotumor cerebri), DRGE, asma, doença de estase venosa, incontinência urinária grave,
artrite debilitante ou qualidade de vida consideravelmente prejudicada

POSSIVELMENTE 
ELEGÍVEIS

IMC entre 30 e 34,9 kg/m2 com DM2 ou síndrome metabólica
Evidência atual é limitada pelo número de indivíduos estudados e há falta de dados de longo 
prazo.

SEM EVIDÊNCIAS Não há evidências suficientes para recomendar um procedimento cirúrgico bariátrico para o 
controle glicêmico ou controle de dislipidemia ou redução de risco de DCV isoladamente,
independentemente dos critérios de IMC.

Adaptado de Mechanick et al, 2013



W. Timothy Garvey, Jeffrey I. Mechanick, Elise M. Brett, Alan J. Garber, Daniel L. Hurley, Ania M. Jastreboff,
Karl Nadolsky, Rachel Pessah-Pollack, Raymond Plodkowski and Reviewers of the AACE / ACE Obesity Clinical
Practice Guidelines (2016)
AMERICAN ASSOCIATION OF CLINICAL ENDOCRINOLOGISTS AND AMERICAN COLLEGE OF ENDOCRINOLOGY
GUIDELINES FOR COMPREHENSIVE CLINICAL PRACTICE FOR MEDICAL CARE OF PATIENTS WITH OBESITY.
Endocrine Practice: July 2016, Vol. 22, No. 7, pp. 842-884

As "Diretrizes de Prática Clínica para o Suporte Perioperatório, Nutricional,
Metabólico e Não Cirúrgico do Paciente de Cirurgia Bariátrica 2013-Update" da
AACE, The Obesity Society e da American Society for Metabolic & Bariatric Surgery
foram revisadas e consideradas adequadas em sua forma atual.



Indicações da cirurgia bariátrica em pacientes diabéticos

Rubino F et al. Metabolic Surgery in the Treatment Algorithm for Type 2 Diabetes: a Joint Statement by International Diabetes Organizations. Obes Surg 2016



AVALIAÇÃO PRÉ-OPERATÓRIA

• Anamnese, rastreamento de comorbidades,
causas de obesidade

• Exame físico completo ( peso, altura, IMC, CA,
relação CA/CQ, peso ideal, excesso de peso)

• Exames laboratoriais de rotina, incluindo
glicemia de jejum, perfil lipídico, função renal
e hepática, sumário de urina, coagulograma e
tipagem sanguínea

• Triagem de nutrientes incluindo: perfil de
ferro, vitamina B12, ácido fólico e 25 OH
vitamina D (opcional: vitaminas A e E).

• Rastreamento para SAHOS

• Rastreamento para infecção por H. pylori em áreas
de alta prevalência

• Avaliação endocrinológica: HbA1c, TSH, T4L,
andrógenos (caso exista suspeita de SOP), triagem
para síndrome de Cushing

• Avaliação nutricional

• Avaliação psicológica

• Consentimento informado.



As técnicas cirúrgicas

1. RESTRITIVAS ( BGAL e GV ou sleeve
gastrectomy)
2. DISABSORTIVAS
3. MISTAS 

-Predomínio dos efeitos disabsortivos (cirurgia de 
Scopinaro e Duodenal Switch)

-Predomínio dos efeitos restritivos (DGYR)

Todos os procedimentos podem ser realizados 
laparoscopicamente.

Piché MÈ et al. How to Choose and Use Bariatric Surgery in 2015. Canadian Journal of Cardiology 2015



Banda gástrica ajustável

- Anel de silicone envolvendo o estômago proximal, 1-2cm
abaixo da junção esôfago-gástrica

- Bolsa proximal do estômago ≅ 30ml

- Vantagens

- Desvantagens

*Perda de peso muito inferior à alcançada com BGYR/GV

- “Beliscador” X “comedor de grandes volumes”



Banda gástrica ajustável

O’Brien PE et al, Obesity is a surgical disease: overview of obesity and bariatric surgery. ANZ J 
Surg 2004



Gastrectomia vertical  - Sleeve gástrico

- Procedimento de perda de peso mais comumente realizado em todo o
mundo.

- A maior parte da curvatura maior do estômago é ressecada (Grelina)

- O piloro está preservado

- Essas mudanças levam ao esvaziamento gástrico acelerado e à
exposição precoce dos nutrientes ingeridos à mucosa do intestino
delgado (PYY; GLP-1)

- Tecnicamente mais fácil, tempo de cirurgia menor, menos complicações
cirúrgicas e nutricionais, perda de peso a curto prazo e desfechos
clínicos semelhantes a BGYR.

Pareek M et al, Metabolic Surgery. Weight Loss, Diabetes, and Beyond. JACC 2018



Bypass gástrico em Y-de-Roux

- Misto

- O BGYR compreende 40% das operações metabólicas;

- Uma bolsa gástrica proximal de ∼25 ml é criada,
separada do estômago distal;

- Transecção do jejuno aproximadamente 50 a 75 cm além
do ligamento de Treitz;

- Os nutrientes ingeridos fluem diretamente da bolsa
gástrica para o jejuno e passam pelo ramo de Roux de
100 a 150 cm, evitando o duodeno e jejuno proximal.

- Vantagens e desvantagens
Pareek M et al, Metabolic Surgery. Weight Loss, Diabetes, and Beyond. JACC 2018



Desvio biliopancreático com switch duodenal 

- 2% dos procedimentos metabólicos; mais complexas

- Além da gastrectomia em sleeve são realizadas 2 secções:
na transição piloro-duodeno e no íleo.

- O íleo distal é ligado ao estômago e ao íleo proximal.

- ¾ do intestino delgado é “desviado” pelo alimento

- Desnutrição proteico-calórica pode acometer 5% dos
pacientes

- Reduz a absorção de gorduras em 70% ou mais (alça
comum em íleo terminal) - GLP-1

- Vantagens x Desvantagens



Efeitos potenciais da cirurgia 
metabólica no metabolismo 

da glicose

Após a cirurgia metabólica,
o diabetes começa a melhorar
dentro de alguns dias a
semanas, enquanto a perda de
peso ocorre muito mais
lentamente.

Pareek M et al, Metabolic Surgery. Weight Loss, Diabetes, and Beyond. JACC 2018

https://www.sciencedirect.com/topics/medicine-and-dentistry/glucose-metabolism








EVIDÊNCIAS DA EFICÁCIA DA CIRURGIA BARIÁTRICA





Remissão do diabetes tipo 2 após cirurgia bariátrica versus tratamento não cirúrgico (controle) para
obesidade.
A análise de subgrupo foi feita para os estudos que usaram banda gástrica ajustável em comparação
com outras técnicas de cirurgia bariátrica

A cirurgia bariátrica levou a maior perda de peso corporal, maiores taxas de remissão de
diabetes tipo 2 e síndrome metabólica, melhorias na qualidade de vida e maiores reduções no
uso de medicamentos antidiabéticos, anti-hipertensivos e hipolipemiantes.
Além disso, a circunferência da cintura e os níveis de glicose plasmática em jejum, HbA1c e
triglicerídeos diminuíram mais, e os níveis de HDL aumentaram mais, após a cirurgia. Não
houve diferença significativa entre a cirurgia bariátrica e o tratamento não cirúrgico para
mudanças na PA, LDL e CT.



• Efeito da cirurgia bariátrica sobre o peso e
incidência de diabetes, eventos
cardiovasculares, câncer e mortalidade
geral.

• 2010 indivíduos obesos que foram
submetidos à cirurgia bariátrica:
bypass gástrico (13%), bandagem
(19%) e gastroplastia vertical com
bandagem (68%) e 2.037 indivíduos
controle obesos com tratamento
clínico.

Sjöström L, et al, Review of the key results from the Swedish Obese Subjects (SOS) trial – a prospective controlled intervention 
study of bariatric surgery. J Intern Med 2013



As mudanças médias no peso corporal após 2, 10, 15 e
20 anos foram -23%, -17%, -16% e -18% no grupo de
cirurgia e 0%, 1%, -1% e -1% no o grupo controle,
respectivamente.

A cirurgia bariátrica foi associada a uma 
redução de longo prazo na mortalidade geral 
(desfecho primário) de quase 30%



• Após 2 anos de acompanhamento, 72% dos pacientes 
com DM2 no início do estudo estavam em remissão no 
grupo de cirurgia.

• Entre os pacientes submetidos à cirurgia com remissão 
do diabetes em 2 anos, 50% tiveram recidiva após 10 
anos



Determinar se a gastrectomia vertical laparoscópica e o bypass gástrico
laparoscópico em Y de Roux são equivalentes para perda de peso em 5
anos em pacientes com obesidade mórbida



- Perda percentual média do excesso de peso em 5 anos de 49% após GV e 57% após DGYR.

- Remissão completa ou parcial de DM2 em 37% após GV e em 45% após DGYR.

- Tratamento para dislipidemia descontinuado em 47% para GV e 60% após DGYR, e para
hipertensão em 29% e 51% respectivamente.



Conclusions and relevance: Among patients with morbid obesity, use of laparoscopic
sleeve gastrectomy compared with use of laparoscopic Roux-en-Y gastric bypass did
not meet criteria for equivalence in terms of percentage excess weight loss at 5 years.
Although gastric bypass compared with sleeve gastrectomy was associated with
greater percentage excess weight loss at 5 years, the difference was not statistically
significant, based on the prespecified equivalence margins.





STAMPEDE
(Surgical Treatment and Medications 

Potentially Eradicate Diabetes 
Efficiently)

• O ensaio foi um estudo de centro único, randomizado,
controlado, não cego, com três grupos envolvendo 150
pacientes obesos que tinham diabetes tipo 2, nos
quais os efeitos da terapia médica intensiva isolada
foram comparados com os da terapia médica
intensiva mais bypass gástrico ou gastrectomia
vertical

• 134 dos 150 pacientes (89%) foram incluídos na 
avaliação de 5 anos

• Os critérios de elegibilidade incluíram uma idade de 20
a 60 anos, um nível de hemoglobina glicada de mais de
7,0% e um IMC de 27 a 43.

Desfecho primário :  nível de hemoglobina glicada de 6,0% ou menos, com ou sem o 

uso de medicamentos para diabetes.

Desfechos secundários: incluíram medidas de controle glicêmico, perda de peso, PA, 

níveis de lipídios, função renal, desfechos oftalmológicos, eventos adversos e 

qualidade de vida



- O nível médio de HbA1C 

foi 9,2 ± 1,5%;
- 37% IMC <35
-Duração média do diabetes 

foi 8,4 ± 5,2 anos

População com diabetes não controlada de longa data, com
44% dos pacientes necessitando de insulina no início do
estudo.









STAMPEDE
(Surgical Treatment and 
Medications Potentially 

Eradicate Diabetes Efficiently)

• Os resultados desta análise de
acompanhamento de 5 anos do estudo
STAMPEDE mostraram que a cirurgia
bariátrica foi superior à terapia médica
intensiva em termos de controle glicêmico,
redução de peso, redução da medicação,
melhora nos níveis de lipídios e qualidade
de vida.

Mais de 88% dos pacientes cirúrgicos apresentaram 

controle glicêmico considerado de muito bom a 

aceitável (nível médio de hemoglobina glicada de 

7,0%), sem o uso de insulina.



Análise do perfil metabólico e da prevalência de comorbidades 
relacionadas em pacientes obesos pré e pós cirurgia bariátrica.

• Em um estudo realizado por Bandeira et al., no Hospital Agamenon Magalhães, foi analisada uma
população de 45 pacientes após a realização de cirurgia bariátrica e não foi evidenciada
significância estatística (p > 0,05) em relação ao percentual de perda de peso, ao se comparar
indivíduos submetidos a GV e DGYR, sendo a média de perda de peso de 26,3 kg na GV e 27,5 kg
na DGYR.

• O mesmo também foi visto com relação às taxas de remissão metabólica (22,2% dos pacientes
que realizaram a GV e 21,4% que daqueles que realizaram DGYR).

• Foi evidenciada uma maior prevalência de hipovitaminose D nos pacientes submetidos à DGYR, o
que está vinculado ao efeito disabsortivo da técnica, e um menor tempo médio de cirurgia na
técnica de GV.

Bandeira F, Victor FM. Análise do perfil metabólico e da prevalência de comorbidades relacionadas 
em pacientes obesos pré e pós cirurgia bariátrica. Apresentado no 2º Annual Meeting of The AACE 
Brazilian Chapter, Recife, 2017.



• A obesidade severa confere um risco de fratura que pode ser modificado com a
cirurgia bariátrica?

• Nessa coorte de 49.113 pacientes elegíveis para cirurgia bariátrica, os pacientes
elegíveis para cirurgia bariátrica, mas não submetidos à cirurgia tinham um risco igual
de fratura em comparação com pacientes submetidos à DGYR.

• Entre 32.742 submetidos à cirurgia, o grupo da DGYR teve um risco significativamente
maior de fraturas totais (OR, 1,79; IC de 95%, 1,55-2,06) e fraturas do úmero (OR,
1,60; IC de 95%, 1,24-2,07) quando comparados ao grupo da GV.

JAMA Netw Open. 2020; 3 (6): e207419. doi: 10.1001

Esses pacientes tinham  um risco maior em todos os sítios específicos de fraturas e de fraturas em 
geral em comparação com aqueles que passaram por gastrectomia vertical.

Neste estudo, a cirurgia foi associada a um risco reduzido de fratura em
pacientes elegíveis para cirurgia bariátrica.
A gastrectomia vertical pode ser a melhor opção em pacientes nos quais
as fraturas podem ser uma preocupação, pois RYGB pode estar
associado com um risco aumentado de fratura em comparação com SG.



Site-Specific and Total
Fracture Risk at 3 Years
Following Bariatric Surgery in
Patients Undergoing Roux-
en-Y Gastric Bypass (RYGB) vs
Sleeve Gastrectomy (SG)



Reduzir o volume do tecido adiposo, por qualquer método, significa  melhorar o controle da glicose 
no sangue em pessoas com diabetes tipo 2.

Ressalva a impotância da perda de peso, sugerindo que a remissão do DM2 com a cirurgia bariátrica 
é dependente da perda de peso e não da cirurgia em si.

Comparou 2 grupos com perda ponderal semelhante de 18%, após DGYR e dieta hipocalórica.

N Engl J Med 383;8 nejm.org August 20, 2020



O objetivo deste estudo foi avaliar composição corporal, esclerostina sérica e desempenho físico após cirurgia 
bariátrica em comparação com candidatos  à cirurgia.

73 pacientes (37 controles não cirúrgicos e 36 submetidos à cirurgia bariátrica) foram avaliados por meio de
testes de laboratório, análise de impedância bioelétrica multifrequencial (BIA), absortometria de raios-X de
energia dupla de corpo total (DXA), velocidade de marcha e força de preensão manual.



- Diminuição da força de preensão 
manual maior entre  os pacientes 
cirúrgicos;

- Diminuição maior na DMO entre os 
pacientes submetidos à cirurgia – mais 
pronunciada nos submetidos à DGYR;

- Sem diferenças estatísticas nos níveis 
séricos de esclerostina;



- Perda de massa magra foi encontrada no 
grupo cirúrgico em todas as variáveis da 
BIA e na DXA;

- Correlação positiva entre a DXA e a BIA;

A cirurgia bariátrica leva a valores mais baixos

de massa magra e gorda e de força de

preensão manual sem diferenças nas

concentrações de esclerostina.

Houve uma correlação positiva entre BIA e

DXA para os parâmetros de gordura e massa

magra.

O desempenho físico foi melhor após SG do

que em RYGB . A velocidade na marcha foi

maior após a GV do que em DGYR



Complicações após a cirurgia bariátrica



Complicações e deficiências nutricionais
Ocorrem mais frequentemente após BPDDS ou RYGB do que após SG 
ou AGB
TÉCNICA IMEDIATAS TARDIAS METABÓLICAS

GV INFECÇÃO DA FERIDA
SANGRAMENTO
TVP
VAZAMENTOS PROXIMAIS

DRGE
VÔMITOS 
ESTENOSE
VAZAMENTO
HÉRNIA INCISIONAL
FÍSTULA GASTROCUTÂNEA
REGANHO DE PESO

BAIXO TEOR DE MINERAIS 
(cálcio, potássio, 
magnésio, sódio, fósforo)
DEFICIÊNCIA DE 
VITAMINAS LIPOSSOLÚVEIS
DEFICIÊNCIA DE B12, 
TIAMINA
DEFICIÊNCIA DE FERRO, 
ÁCIDO FÓLICO, COBRE, 
SELÊNIO E ZINCO)

DGYR INFECÇÃO DA FERIDA
SANGRAMENTO
TVP
VAZAMENTOS 
HEMORRAGIA TGI
OBSTRUÇÃO 

DUMPING
ESTENOSE DAS 
ANASTOMOSES
OBSTRUÇÃO INTESTINAL
HÉRNIAS
COLELITÍASE 



Acompanhamento pós-operatório
Suplementação vitamínica e mineral



Acompanhamento pós-operatório
Monitoramento bioquímico e clínico 



• Ordem de eficácia para perda 
de peso:

1. BPDDS 

2. RYGB 

3. SG 

4. AGB

• Ordem de segurança: 

1. AGB

2. SG 

3. RYGB

4. BPDDS

Pareek M et al, Metabolic Surgery. Weight Loss, Diabetes, and Beyond. JACC 2018



Resultados esperados

• HbA1c ≤ 6%; CT < 155 mg/dℓ;

• LDLc < 77 mg/dℓ;

• TG < 195 md/dℓ; 

• PA < 135/95 mmHg;

• Perda ponderal > 15%; 

• Suspensão ou redução das medicações utilizadas antes do procedimento cirúrgico; além de 
ausência de hipoglicemias.

• Redução da HbA1c em 20% do valor inicial

• Queda da PS para níveis < 135/85 mmHg, com redução dos anti-hipertensivos utilizados 
anteriormente

• Declínio do LDLcpara valores < 89 mg/dℓ.

Critérios apontados como indicadores de remissão:

Critérios de melhora do estado metabólico:



Resultados da cirurgia metabólica em 
comorbidades relacionadas à obesidade

Hanipah ZN et al. Surgical Treatment of Obesity and Diabetes. Gastrointest Endoscopy Clin N 
Am 2017



Obrigada! 


