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A obesidade é um doença crônica e progressiva,
se não tratada adequadamente.

(VIGITEL, 2019)

INTRODUÇÃO

55,4% está acima do peso no Brasil.

20,3% é obeso no Brasil.

No Brasil, o número de cirurgias bariátricas
realizadas entre os anos de 2011 e 2018
aumentou em 84,73%

Total de cirurgia bariátrica (2011-2018): 424.000

Elegíveis: 13,6 milhões

Realizadas: 63.969 mil

Disponível em: https://www.sbcbm.org.br/cirurgia-bariatrica-cresce-
8473-entre-2011-e-2018/

(SBCBM, 2019)
2



(Conselho Federal de Medicina, 2016)

INDICAÇÃO DE CIRURGIA BARIÁTRICA E METABÓLICA
CRITÉRIOS DO NIH (1992) + CFM RESOLUÇÃO Nº 2.131, DE 12 DE NOVEMBRO DE 2015

IMC ≥ 40 (Todos) | IMC ≥ 35 + comorbidades

Comorbidades (21):
1. Diabetes melito tipo 2 (DM2)
2. Apneia do sono
3. Hipertensão arterial
4. Dislipidemia
5. Doenças cardiovasculares (doença arterial coronariana, 
infarto agudo do miocárdio, angina, insuficiência cardíaca 
congestiva, acidente vascular cerebral, fibrilação atrial, 
cardiomiopatia dilatada, cor pulmonale)
6. Síndrome de hipoventilação
7. Asma grave não controlada
8. Osteoartroses
9. Hérnias discais
10. Refluxo gastresofágico com indicação cirúrgica

11.  Colecistopatia calculosa
12. Pancreatites agudas de repetição
13. Esteatose hepática
14. Incontinência urinária de esforço na mulher
15. Infertilidade masculina e feminina
16.  Disfunção erétil 
17. Síndrome dos ovários policísticos
18. Veias varicosas e doença hemorroidária
19. Hipertensão intracraniana idiopática (pseudotumor
cerebri)
20. Estigmatização social
21. Depressão
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(BANDEIRA, 2021)

INDICAÇÃO DE CIRURGIA BARIÁTRICA E METABÓLICA

4



(ANS, 2021)

INDICAÇÃO DE CIRURGIA BARIÁTRICA E METABÓLICA
ANS RESOLUÇÃO NORMATIVA Nº 262, DE 1 DE AGOSTO DE 2011

Plano de saúde deve cobrir: Gastroplastia por videolaparoscopia
Preencher critério do Grupo I e II. Não preencher do grupo III.

Grupo I
a.    >18 anos;
b.    Entre 16 e 18 anos, com escore-z > +4 na análise do 
IMC por idade e epífises de crescimento consolidadas. 
Além da autorização dos responsáveis legais.

Grupo II
a. IMC de 35 a 39,9 + comorbidades com falha no 

tratamento clínico realizado por, pelo menos, 2 anos;
b. IMC de 40 a 49,9 , com ou sem comorbidades; com 

falha no tratamento clínico realizado por, pelo menos, 
2 anos; 

c. IMC ≥ 50

Grupo III
a. Transtorno psiquiátrico não controlado, incluindo uso de 

álcool ou drogas ilícitas; 
b. Limitação intelectual significativa em pacientes sem 

suporte familiar adequado; 
c. Doença cardiopulmonar grave e descompensada que 

influencie a relação risco-benefício; 
d. Hipertensão portal, com varizes esofagogástricas; 

doenças imunológicas ou inflamatórias do trato digestivo 
superior que venham a predispor a sangramento 
digestivo ou outras condições de risco; 

e. Síndrome de Cushing decorrente de hiperplasia na 
suprarrenal não tratada e tumores endócrinos
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AVALIAÇÃO PRÉ-OPERATÓRIA
• Equipe multidisciplinar 

(endocrinologista, cardiologista, 
pneumologista, psicólogo e/ou 
psiquiatra, nutricionista e/ou 
nutrólogo etc.) para adequação às 
alterações pós-operatórias;

• Cada especialidade deve avaliar a 
indicação da cirurgia, bem como uma 
possível contra-indicação, e emitir um 
parecer favorável à cirurgia;

Mechanick JI, Apovian C, Brethauer S, Garvey WT, Joffe AM, Kim J, Kushner RF, Lindquist R, Pessah-Pollack R, Seger J, Urman RD, Adams S, Cleek JB, Correa R, Figaro MK, Flanders K, Grams J, Hurley DL, Kothari S, Seger MV, Still CD. CLINICAL PRACTICE GUIDELINES FOR THE PERIOPERATIVE 
NUTRITION, METABOLIC, AND NONSURGICAL SUPPORT OF PATIENTS UNDERGOING BARIATRIC PROCEDURES - 2019 UPDATE: COSPONSORED BY AMERICAN ASSOCIATION OF CLINICAL ENDOCRINOLOGISTS/AMERICAN COLLEGE OF ENDOCRINOLOGY, THE OBESITY SOCIETY, AMERICAN SOCIETY 
FOR METABOLIC & BARIATRIC SURGERY, OBESITY MEDICINE ASSOCIATION, AND AMERICAN SOCIETY OF ANESTHESIOLOGISTS - EXECUTIVE SUMMARY. Endocr Pract. 2019 Dec;25(12):1346-1359. doi: 10.4158/GL-2019-0406. Epub 2019 Nov 4. PMID: 31682518.

↓ 10% do peso total pre-op: diminui complicações

Alvo HbA1c 6,5 a 7%. Se complicações micro/macrovascular: 7 e 8%.

Evitar gestação 12 a 18 meses após procedimento.
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TÉCNICAS CIRÚRGICAS
RESTRITIVAS                 |           DISABSORTIVAS |     MISTA (PREDOMÍNIO RESTRITIVO)     

- Banda Gástrica ajustável
- Gastrectomia vertical (Sleeve)

- Cirurgia de Scopinaro
- Duodenal switch (desvio 
biliopancreático)

- Bypass gástrico em Y de Roux (ou 
Fobi-Capella)

Restritivas: Limitam a ingestão alimentar por meio da restrição mecânica, em que o único órgão modificado é o 
estômago. Visam provocar a redução do espaço para o alimento dentro da cavidade gástrica. 

Disabsortivas: Limitam a absorção de nutrientes, mas foram abandonados devido ao desenvolvimento de efeitos 
secundários graves. 

(BANDEIRA, 2021)
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Figura. Fonte: https://media.istockphoto.com/vectors/gastric-band-weight-loss-surgeryband-with-a-
port-thats-under-the-skin-vector-id1225389879

TÉCNICAS CIRÚRGICAS: RESTRITIVAS
Banda Gástrica ajustável

• Implante de um dispositivo que envolve o estômago
proximal e forma um reservatório gástrico de 20 a 30 m ℓ ,
com uma via de saída ajustada por um portal de insuflação,
que é situado no subcutâneo abdominal .

• Vantagens: Causa uma sensação de plenitude gástrica,
levando a uma perda de peso de 30% em média nos
primeiros anos.

• Desvantagens: Recidiva da obesidade e complicações a
longo prazo, o que tem causado desuso dessa técnica nos
últimos anos.

https://diretrizes.amb.org.br/_DIRETRIZES/avaliacao-do-uso-da-banda-gastrica-no-tratamento-da-obesidade-morbida/files/assets/common/downloads/publication.pdf
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Figura: Gastrectomia vertical. Fonte: BandeIra (2021).

TÉCNICAS CIRÚRGICAS: RESTRITIVAS
Gastrectomia Vertical (Sleeve)

• Uma das intervenções mais realizadas atualmente.

• Dados de 2015: 63% (GV) X 30% (DGYR) X 2% (BGAL)

• Vantagens:
 Menos complicações, menos deficiências nutricionais;
 Elevada taxa de melhora e remissão do DM2;

(BANDEIRA, 2021)

150 - 200ml
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Figura: Bypass Gástrico. Fonte: BandeIra (2021).

TÉCNICAS CIRÚRGICAS: MISTA
Bypass gástrico em Y de Roux

• Uma das intervenções mais realizadas atualmente.

• Desvantagens: Mais disabsortiva.

(BANDEIRA, 2021)

30ml

COMORBIDADE RESOLUÇÃO OU MELHORA

Diabetes melito tipo 2 86%

Hiperlipidemia 70%

Hipertensão 78,5%

SAOS 83,6%

Tabela adaptada de Schauer et al., 2017.

N Engl J Med 2017; 376:641-651 DOI: 10.1056/NEJMoa160086910



• 150 pacientes randomizados, idade 48 ± 8 anos, HbA1c > 7% (9.3 ± 1.5%), DM2 (8.3± 5.1 anos, 43% usavam insulina),
IMC 36.5 ± 3.5, mulheres (68%), brancos (74%)

• Tratamento medicamentoso otimizado X GV + medicamentoso X DGYR + medicamentoso

• Follow-up de 3 anos

• Resultados:
 Desfecho primário (HbA1c ≤ 6%): Medicamentoso (5%) x GV (38%) x DGYR (24%)
 Desfecho secundário (perda de peso): DGYR (24.5 ± 9.1%) x GV (21.1 ± 8.9%) x Medicamentoso (4.2 ± 8.3%)
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• 45 pacientes pós bariátrica

• Não foi evidenciado significância estatística em relação a perda de peso em comparação entre GV (-26,3%) e DGYR (-
27,5%)

• Remissão metabólica: GV (22,2%) X DGYR (21,4%)

• Eficácia semelhante entre os dois procedimentos

• Hipovitaminose D: predominante em DGYR

• Menor tempo de cirurgia: GV

Em um estudo realizado por Bandeira et al no Hospital Agamenon Magalhães 

12
(BANDEIRA, 2021)



N Engl J Med 2004; 351:2683-2693

C C
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• Acompanhou 2 grupos de pacientes: Controle X Grupo da cirurgia, entre 2 e 10 anos após cirurgia;
• 2 anos (n: 1762) e/ou 10 anos (n: 1216)
• Análise de: 

 Perda de peso (grupo 1 >30%, grupo 2 entre 30 e 20%, grupo 3 ≤ 20%)
 Insulina, glicemia e HOMA-IR

• Resultados:
 As reduções na glicose, insulina e HOMA-IR foram semelhantes nos três grupos de cirurgia aos 2 e aos 10 anos;
 Associação entre mudança de peso e glicose, insulina ou HOMA-IR não diferiu entre os 3 grupos em 2 e 10 anos; 
 Com relação ao DM2, ele foi constatado em 72 e 36% dos pacientes depois de 2 e 10 anos;
 No seguimento de 10 anos, o número de novos casos de DM2 foi maior no grupo controle (24 versus 70%) 14



Tabela: Complicações das técnicas cirúrgicas. Fonte: Bandeira (2021).

COMPLICAÇÕES PÓS-BARIÁTRICA
• As deficiências metabólicas são mais

comuns e graves em procedimentos
disabsortivos.

(BANDEIRA, 2021)

C

C
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ACOMPANHAMENTO PÓS-OPERATÓRIO
• Dieta pós-op precoce:

 Transição lenta de líquida a pastosa, até a dieta sólida cerca de 1 mês após o procedimento (pode variar de
acordo com equipe);

 ↑ em proteínas e ↓ carboidratos;
 Ingestão mínima de 60 g/dia de proteína, chegando a até 1,5 g/kg de peso ideal;

David Heber, Frank L. Greenway, Lee M. Kaplan, Edward Livingston, Javier Salvador, Christopher Still, Endocrine and Nutritional Management of the Post-Bariatric Surgery Patient: An Endocrine Society Clinical Practice Guideline, The 
Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism, Volume 95, Issue 11, 1 November 2010, Pages 4823–4843, https://doi.org/10.1210/jc.2009-2128

• A suplementação nutricional diária mínima deve incluir 2 suplementos multivitamínicos e minerais, contendo:
 Ferro, ácido fólico, selênio, cobre, zinco e tiamina;
 Cálcio, vitamina D e vitamina B12;
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Tabela: Suplementação pós bariátrica. Fonte: Bandeira (2021).

ACOMPANHAMENTO PÓS-OPERATÓRIO

(BANDEIRA, 2021)

C

C
A. perniciosa, parestesias, 
depressão, demência
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Tabela: Suplementação pós bariátrica. Fonte: Bandeira (2021).

ACOMPANHAMENTO PÓS-OPERATÓRIO

(BANDEIRA, 2021)

Pacientes submetidos à GV podem necessitar
de uma dose menor de suplementos, em
comparação às cirurgias mais disabsortivas.

Xeroftalmia, perda da visão noturna, 
decrescimento da imunidade
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Tabela: Acompanhamento pós-bariátrica. Fonte: Bandeira (2021).

MONITORAMENTO BIOQUÍMICO E CLÍNICO
• As deficiências metabólicas são mais

comuns e graves em procedimentos
disabsortivos.

(BANDEIRA, 2021)

• Atividade física: 150 a 300min/semana
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CIRURGIA BARIÁTRICA E DIABETES
• A necessidade de hipoglicemiantes pós cirurgia depende do procedimento realizado;

• Em uma revisão retrospectiva:
 400 pacientes;
 Medicamentos após cirurgia: diminuiu em 18,2% (hipoglicemiantes) e 4,2% (insulina);

(BANDEIRA, 2021)

• Em uma coorte:
 65 pacientes (GV);
 Reduziu em 50% os medicamentos para DM;

• Em um estudo retrospectivo:
• 79 pacientes (BGAL), follow-up de 10 anos;
• Melhora de controle glicêmico, PA, perfil metabólico, mas sem alteração significativa nas medicações para DM;
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CIRURGIA BARIÁTRICA E DIABETES

• 27 pacientes:
 13 pacientes (DGYR)
 14 pacientes (GV)
 Avaliados antes, 1 semana pós cirurgia e 3

meses após.

• Objetivo:
 Avaliar e comparar os efeitos da DGYR e GV em

relação a: glicemia de jejum, insulina pós-
prandial e níveis de GLP-1 e neuropeptídeo Y.

• 1 semana após:
 Melhor controle glicêmico (DGYR)

• 3 meses após:
 Sem diferença significativa em relação ao GLP-

1 e insulina entre os 2 procedimentos.

Peterli R, Wölnerhanssen B, Peters T, Devaux N, Kern B, Christoffel-Courtin C, Drewe J, von Flüe M, Beglinger C. Improvement in glucose metabolism after bariatric surgery: comparison of laparoscopic Roux-en-Y gastric bypass and
laparoscopic sleeve gastrectomy: a prospective randomized trial. Ann Surg. 2009 Aug;250(2):234-41. doi: 10.1097/SLA.0b013e3181ae32e3. PMID: 19638921.
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RESULTADOS ESPERADOS

(BANDEIRA, 2021)

• Indicadores de melhora do perfil metabólico:
 ↓20% do valor inicial de HbA1c;
 PA < 135X85 + redução de anti-hipertensivos prévios
 LDL-c <89mg/dL;

• Indicadores de remissão:
 HbA1c < 6%;
 CT < 155mg/dL;
 LDL-c <77mg/dL;
 TGL <195mg/dL;

 PA < 135x95 mmHg;
 Perda ponderal > 15%;
 Suspensão ou redução de medicações utilizadas antes da cirurgia;
 Ausência de hipoglicemias;

• Redução de massa muscular (principalmente DGYR)
 Atentar-se a exercícios resistidos e ingesta proteica adequada
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REGANHO DE PESO

• Em relação aos critérios de sucesso ou insucesso, é adequada a utilização dos seguintes termos:
 a. Obesidade controlada: pacientes que atingiram uma Perda do Peso Total > 20% em 6 meses;
 b. Obesidade parcialmente controlada: Perda do Peso Total entre 10 e 20% em 6 meses;
 c. Obesidade não controlada: Perda do Peso Total < 10% em 6 meses

• Para aqueles pacientes que após um longo período de controle recuperaram peso ou nos quais houve um
reaparecimento de doença associada, é correta a utilização do termo recidiva da obesidade, assim
classificada:
 Recidiva: Recuperação de 50% do peso perdido atingido em longo prazo ou recuperação de 20% do

peso associado ao reaparecimento de comorbidades.
 Recidiva Controlada: Recuperação entre 20 e 50% do peso perdido em longo prazo.
 Obs.: Ganho de peso esperado: Recuperação < 20% do peso perdido em longo prazo.

ABCD Arq Bras Cir Dig Editorial 2015;28(Supl.1):2 DOI: /10.1590/S0102-6720201500S100002

Critérios após a cirurgia bariátrica propostos pela Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica e Metabólica (SBCBM)
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CIRURGIA REVISIONAL

• Cirurgias de intervenções podem ser realizadas em quem já foi submetido à cirurgia bariátrica e teve alguma 
complicação, insucesso na melhora das comorbidades ou reganho de peso. 
 Cirurgia de conversão: Muda técnica.
 Cirurgia de revisão: Mantém técnica.
 Cirurgia de reversão: Restaura anatomia.

• Dois grupos de pacientes: complicações do procedimento inicial e os que apresentam falha (perda insuficiente e/ou 
recidiva da obesidade)

• A cirurgia revisional apresenta taxa de risco maior do que a cirurgia primária e sucesso reduzido, sendo fundamental 
uma análise cautelosa por equipe multidisciplinar da necessidade da realização do procedimento

Switzer NJ, Karmali S, Gill RS et al. Revisional bariatric surgery. Surg Clin North Am. 2016; 96:8274
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CONCLUSÃO
• A cirurgia bariátrica e metabólica vem se consolidando como uma das melhores opções terapêuticas para a

obesidade grave, especialmente quando há comorbidades.

• Indicada para obesidade grau III (IMC ≥ 40 kg/m2) e obesidade grau II (IMC: 35 e 39,9 kg/m2) + comorbidades.

• Em 2011, a International Diabetes Federation passou a sugerir também a cirurgia para indivíduos com DM2 e
obesidade grau I (IMC entre 30 e 34,9 kg/m2), na ausência de um controle glicêmico adequado com a terapia
medicamentosa.

• Na maioria dos países, a técnica ainda mais utilizada é a GV , por sua maior simplicidade, tem ganhado muita
popularidade nos últimos anos e já é o procedimento mais empregado nos EUA.

• Reganho de peso após a cirurgia bariátrica e metabólica é observado em até 50% dos casos e pode estar
relacionado com um padrão dietético inadequado, bem como com problemas relativos à técnica cirúrgica
empregada, como, por exemplo, dilatação da anastomose gastrojejunal ou alargamento do remanescente gástrico.
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OBRIGADA!
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