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RESUMO 

INTRODUÇÃO: A obesidade mórbida (OM) é atualmente um grave problema de saúde pública no 

país, que junto com o sobrepeso já é a maioria da população (51%). A associação entre a OM e doença 

hepática gordurosa não alcoólica (DHGNA) já está bem documentada. No entanto, a evolução pós-

operatória da DHGNA nas diferentes técnicas ainda não é bem conhecida devido à dificuldade e 

carência de estudos de acompanhamento. A elastografia hepática transitória (EHT) realizada pelo 

FibroScan® (EchoSens – Paris, França) é um novo e promissor método para avaliação do parênquima 

hepático, não invasivo e que nos dá uma avaliação fidedigna e possibilidade de acompanhamento sem 

maiores dificuldades. Além disso, o FibroScan® nos fornece duas medidas: a EHT (kPa), que avalia 

fibrose; e o CAP – Controlled Attenuation Parameter (dB/m), que avalia o grau de esteatose. 

OBJETIVO: Comparar prospectivamente a evolução da DHGNA através do FibroScan® entre as 

técnicas mais realizadas atualmente: a gastrectomia vertical (GV) vs. bypass gástrico (BG). 

PACIENTES E MÉTODOS: Trata-se de um ensaio clínico randomizado com pacientes obesos 

mórbidos, entre 18-60 anos do Hospital Federal do Andaraí. Os pacientes foram randomizados em dois 

grupos: Grupo B – Bypass gástrico (n=25) e Grupo G – Gastrectomia vertical (n=25). Avaliamos as 

medidas antropométricas dos pacientes no pré-operatório e com 7, 14, 30 e 90 dias após a cirurgia. Os 

exames laboratoriais e o FibroScan® foram realizados antes e 3 meses após a intervenção. As variáveis 

contínuas foram expressas em média +/- o desvio padrão. Para análises utilizamos os seguintes testes: 

Pearson (correlação linear entre as variáveis e as medidas do FibroScan®); Mann-Whitney (variáveis 

contínuas entre os grupos); teste de t de Student (comparação dos valores iniciais dos grupos); e o teste 

do qui-quadrado e exato de Fisher (avaliação das frequências). RESULTADOS: Recrutamos um total 

de 73 pacientes, porém tivemos ao longo do ensaio clínico 23 perdas. Dentre os 50 pacientes, eram 42 

mulheres (84%) e 8 homens (16%). Não houve óbito durante o estudo. Os seguintes valores médios 

foram registrados para os Grupos B e G, respectivamente: idade (anos) - 36,4 e 31,1; peso (kg) - 123,2 

e 128,3; Índice de Massa Corpórea -IMC (kg / m2) - 45,6 e 47,3. Na primeira semana de pós-operatório, 

o Grupo B mostrou uma maior perda de peso (p=0,047), que não foi observada depois de 14, 30 e 90 

dias (p>0,05). O controle glicêmico foi melhor no Grupo B (p = 0,023), enquanto que o controle da 

pressão arterial sistêmica foi melhor no Grupo G (p = 0,026). Antes da cirurgia detectamos 7 pacientes 

(14%) com fibrose avançada (F4) e 21 pacientes (42%) com esteatose em mais de 67% do parênquima 

(S3 - grave). A HbA1c e o HOMA-IR tiveram forte correlação com o CAP (r=0,643, p=0,013 e r=0.668, 

p=0,009, respectivamente). O Grupo G teve uma queda maior do que o Grupo B da EHT: média de 

6,92 para 5,53 kPa contra média de 9,25 para 8,81 kPa do Grupo B (p = 0,004). Assim como na análise 

da EHT, observamos uma maior queda na diferença do CAP no Grupo G: de 346 para 289 dB/m 

comparado ao Grupo B de 290 para 279 dB/m (p < 0,0001). CONCLUSÃO: BG e a GV foram 

igualmente eficazes e seguros para perda de peso no período estudado. A resistência insulínica teve 

relação direta com a esteatose, porém uma fraca correlação com fibrose na EHT. A GV teve maior taxa 

de remissão da hipertensão arterial sistêmica, contudo, o BG foi mais efetivo no controle glicêmico. 

Observamos uma alta incidência de pacientes obesos assintomáticos com fibrose avançada no pré-

operatório. A GV teve uma melhor evolução na avaliação hepática por elastografia após 3 meses da 

cirurgia comparada ao BG.    

PALAVRAS-CHAVES: 1. Gastroplastia. 2. Hepatopatia gordurosa não alcoólica. 3. Cirurgia 

bariátrica. 4. Técnicas de imagem por elasticidade  
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ABSTRACT 

 

BACKGROUND: Morbid obesity (MO) is currently a major public health problem in our country, 

which together with overweight is already the majority of the population (51%). The association 

between MO and nonalcoholic fatty liver disease (NAFLD) is well documented. However, the 

postoperative course of NAFLD in different techniques is not well known because of the difficulty and 

lack of follow-up studies. Transient hepatic elastography (THE) held by Fibroscan® (EchoSens - Paris, 

France) is a promising new method for assessment of liver parenchyma, non-invasive and give us a 

reliable evaluation and the possibility of follow up with no difficulty. Furthermore, Fibroscan® 

provides two measurements: the THE (kPa), that evaluates fibrosis and the CAP - Controlled Parameter 

Attenuation (dB/m) that assesses the degree of steatosis. OBJECTIVE: To compare prospectively the 

evolution of NAFLD through Fibroscan® among the techniques most widely held: sleeve gastrectomy 

(SG) vs. gastric bypass (GB). METHODS: This is a randomized clinical trial with MO patients 

between 18-60 years from Andaraí Federal Hospital. Patients were randomized into 2 groups: Group B 

- Gastric bypass (n = 25) and Group G - Sleeve gastrectomy (n = 25). We evaluate the anthropometric 

measurements of patients preoperatively and 7, 14, 30 and 90 days after surgery. Laboratory tests and 

Fibroscan® were performed before and 3 months after the intervention. The continuous variables were 

expressed as mean +/- standard deviation. For analysis we use the following tests: Pearson (linear 

correlation between variables and Fibroscan® measures); Mann-Whitney test (continuous variables 

between groups); Student's t-test (comparison of baseline groups); and chi-square and Fisher's exact 

test (assessment of comorbidities). RESULTS: We recruited a total of 73 patients, however we had 

over 23 losses. Among the 50 patients, we had 42 women (84%) and 8 men (16%). The following 

average values were recorded for groups B and G, respectively: age (years) - 36.4 and 31.1, weight (kg) 

- 123.2 and 128.3, BMI (kg/m2) - 45, 6 and 47.3. In the first week after surgery, Group B showed a 

larger weight loss (p = 0.047), which was not observed after 14, 30, and 90 days (p > 0.05). Glycemic 

control was better in Group B (p = 0.023), whereas the control of blood pressure was better in Group 

G (p = 0.026). Before surgery, we detected 7 patients (14%) with advanced fibrosis (F4) and 21 patients 

(42%) with steatosis in more than 67% of parenchyma (S3 - severe). The HbA1c and HOMA-IR had a 

strong correlation with CAP (r = 0.643, p = 0.013 and r = 0,668, p = 0.009, respectively). The Group G 

had a larger drop than Group B in the THE: average of 6.92 to 5.53 kPa against average of 9.25 to 8.81 

kPa in Group B (p = 0.004). As in the analysis of THE, we observed greater decrease in the CAP 

difference in Group G: 346 to 289 dB / m compared to Group B of 290 to 279 dB / m (P < 0.0001). 

CONCLUSION: GB and SG were equally effective and safe for weight loss during the study period. 

insulin resistance was directly related to steatosis, but a weak correlation with fibrosis in THE. The SG 

had higher remission rate of hypertension however, GB was more effective in glycemic control. We 

observed a high incidence of advanced fibrosis in asymptomatic obese patients preoperatively. The SG 

had a better evolution in liver elastography evaluation after 3 months of surgery compared to GB.  

KEY-WORDS: 1. Gastroplasty. 2. Nonalcoholic fatty liver disease. 3. Gastric bypass. 4. elasticity 

imaging techniques. 
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1 INTRODUÇÃO  

1.1 Histórico 

No início da década de 50, os cirurgiões observaram que pacientes que eram submetidos a 

grandes ressecções do intestino perdiam peso demasiadamente. A Síndrome do intestino curto seria 

então uma opção de tratamento para a obesidade mórbida (OM)? Em 1953, o americano Richard L. 

Varco realizou o primeiro bypass jejunoileal na Universidade de Minnesota com a intenção de curar a 

OM1. Antecedendo o procedimento de Varco, o suíço Victor Henriksson, de Gothenberg, já havia 

realizado uma ressecção com o mesmo objetivo, no entanto, sem sucesso. Ambos os cirurgiões não 

publicaram suas experiências2. 

Portanto, o primeiro relato publicado de cirurgia bariátrica data de 1954. Trata-se de uma 

pesquisa realizada por Kremen, Linner e Nelson sobre os aspectos da má nutrição do bypass gástrico 

(BG) em cães3. Porém, devido às altas taxas de mortalidade, houve um intervalo no tempo da história 

da cirurgia bariátrica e apenas em 1963 Payne e DeWind4 publicaram o primeiro ensaio clínico com 10 

pacientes obesos mórbidos do sexo feminino. A cirurgia nada mais era do que um bypass do jejuno a 

37,5 cm com a metade do cólon transverso. Porém, era no mínimo prudente que os procedimentos 

cirúrgicos com esta finalidade fossem obrigatoriamente seguidos de acordo com alguns princípios 

como: o da reversibilidade, um peso mínimo a se chegar e principalmente com uma mortalidade 

pequena, o que não foi conseguido. Devido aos distúrbios hidroeletrolíticos, a perda de peso dramática 

e, principalmente, a falência hepática, o procedimento necessitava de uma segunda intervenção 

cirúrgica a fim de reverter o trânsito quando atingido o peso desejado. Todas as pacientes voltaram a 

ganhar peso após o segundo procedimento. Assim, seis anos depois, os mesmos autores protocolaram 

uma nova cirurgia que visava diminuir os efeitos colaterais5. A partir do ângulo de Treitz, o jejuno era 

seccionado a 35 cm e anastomosado com o íleo a uma distância de 30 cm da válvula ileocecal, 

diminuindo um pouco a perda excessiva de água. Este procedimento logo se tornou a cirurgia bariátrica 
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mais realizada nos EUA naquela época, mesmo com inúmeras variações de bypass jejunoileal que 

viriam a ser propostas nos anos seguintes (Figura 1). 

 
Figura 1 – Derivação jejunoileal. Por uma questão de melhor apresentação da figura, o cólon transverso foi 

cortado e as alças de intestino delgado aparecem com dois traços que significa dizer que as medidas são maiores 

do que apresentadas. A anastomose era realizada a uma distância de 30 cm da válvula ileocecal. 

 

Paralelamente a todo este processo, observando outros tipos de operações do trato digestivo, 

percebeu-se que pacientes gastrectomizados por doenças gástricas não só emagreciam como também 

tinham uma alta taxa de remissão de comorbidades pré-existentes como o diabetes mellitus tipo 2 

(DM2). Em 1967, Edward E. Mason, da Universidade de Iowa, junto com Ito, realizou a primeira 

cirurgia restritiva6. Após realizar diversas técnicas gastro-restritivas desenvolvidas na década de 70, 

Mason criaria ainda sua última variação: a gastroplastia vertical com banda. Essa técnica viria então a 

revolucionar e influenciar o campo da cirurgia bariátrica. 

 
Figura 2 – Gastroplastia de Mason. Um anel de contensão era colocado ao redor do novo reservatório gástrico 

criado a partir de um grampeamento circular e outro vertical até o ângulo de His.   
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 A década de 90 ficou marcada pelo “boom” das cirurgias mistas (restrição gástrica associada 

a disabsorção intestinal). Em 1989, Fobi iniciou a ideia de associação entre as técnicas restritivas e 

disabsortivas. Na cirurgia do Dr Fobi, era realizada uma gastroplastia vertical com derivação gástrica 

em Y de Roux associada com a colocação de material contensor ao redor do neo-reservatório gástrico 

de aproximadamente 100 ml7. Após três anos, o Dr. Capella aperfeiçoou a técnica com reservatórios 

ainda menores: de 15 a 20 ml8. A cirurgia de Fobi-Capella, como ficou conhecida, é a base da cirurgia 

bariátrica mais realizada no mundo inteiro até hoje (Figura 3). A partir de então, técnicas menos 

invasivas foram desenvolvidas, conforme reportada por Wittgrove et al. em 1994 no seu primeiro caso 

de BG laparoscópico em Y de Roux9. Com a introdução da laparoscopia, inúmeras variações foram 

criadas e a técnica mais utilizada pela maioria dos cirurgiões bariátricos na atualidade é o “bypass a 

Higa”10, que, entre outras adaptações, não utiliza material contensor no novo reservatório gástrico 

(Figura 4).  

 

 

 
Figura 3 – Cirurgia de Fobi-Capella. Gastroplastia com reservatório gástrico de 40 ml com colocação de anel 

de contensão (representado em azul) ao seu redor associada a uma anastomose término-lateral. 
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Figura 4 – Bypass gástrico clássico. Gastroplastia com novo reservatório gástrico de 40 ml sem anel de contensão 

e com anastomose término-terminal. 

  

A gastrectomia vertical (GV) é uma cirurgia gástrica restritiva e que é realizada com intuito 

da perda de peso desde a década de 60. Nos anos 90 passou a ser usada em associação a outra técnica 

atualmente empregada: o duodenal switch. No entanto, foi recentemente que ela ganhou importância 

no campo da cirurgia bariátrica e metabólica devido à descoberta do hormônio grelina11, que é 

produzido pelas células do corpo e principalmente do fundo gástrico. Durante o jejum há um aumento 

dos níveis de grelina e após uma refeição os níveis caem e consequentemente o apetite diminui. No 

entanto, a GV como procedimento único foi muito criticada por alguns cirurgiões bariátricos nos 

últimos anos devido as suas possíveis complicações precoces de difícil manejo (fístulas) e pela falta de 

estudos com acompanhamentos mais longos no sentido de recorrência de ganho de peso e remissão de 

comorbidades. Em 2009, entretanto, o procedimento foi incorporado ao arsenal de procedimentos pela 

Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica e Metabólica (SBCBM) e em 2010 pelo Conselho Federal 

de Medicina (CFM) (Figura 5). 
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Figura 5 - Gastrectomia vertical (Sleeve). A peça está representada na figura a direita. À esquerda o sleeve 

após a finalização do grampeamento.  

 

1.2 A obesidade mórbida 

A OM é o problema mais comum e oneroso do ponto de vista nutricional nos Estados Unidos, 

afetando aproximadamente 33% dos adultos. Os custos diretamente atribuíveis à obesidade giram em 

torno de 68 bilhões de dólares por ano, e um adicional de 30 bilhões por ano é gasto em programas de 

redução de peso e alimentos especiais12. No Brasil, Monteiro et al.13 realizaram um estudo comparando 

três avaliações transversais de base populacional nos anos de 1975, 1989 e 1996. Estes autores 

descrevem um aumento na velocidade assustadora do crescimento da obesidade no nosso país. Segundo 

o Ministério da Saúde, 0.8% dos brasileiros sofrem de obesidade grave, gerando um custo que chegou 

a 488 milhões de reais em 2011 (Figura 6).  

 

Figura 6 - Pacientes com obesidade grave (Índice de Massa Corpórea - IMC > 50 Kg/m2): IMC = 81, 75 e 64 

respectivamente da esquerda para direita. 
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Em 2013, o Ministério da Saúde lançou a “Linha de Cuidado da Obesidade” (portaria 425, de 

19 de março de 2013), que, além de ampliar a faixa etária para a cirurgia, teve como a principal meta, 

entre outras, aumentar para 2.957 equipes multiprofissionais até o final no ano de 2013 no país14.  

De acordo com o estudo da VIGITEL (Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças 

Crônicas por Inquérito Telefônico), pela primeira vez, superamos mais da metade da população acima 

de 18 anos com diagnóstico de sobrepeso (51%)15. Estamos falando de uma epidemia mal controlada, 

de número expressivo, que não distingue raça, status econômico, sexo, idade, etnia ou grau de instrução. 

Atinge a todos de maneira gradual, de forma crônica, deletéria, avassaladora, e, para piorar, a OM tem 

um complexo entendimento do processo saúde-doença. A população, as mídias e mesmo alguns 

profissionais de saúde não enxergam o obeso mórbido como uma pessoa doente, mas sim como um 

indivíduo sedentário, guloso e sem disciplina. A consequência muitas das vezes é uma recusa no 

acolhimento desses pacientes no hospital público. As barreiras, outras – desta vez estruturais e físicas 

– se somam. 

 Segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS), o Índice de Massa Corporal (IMC - peso em 

quilogramas dividido pelo quadrado da altura em metros, expresso, portanto, em kg/m2) é a maneira 

mais prática de se medir indiretamente a gordura corporal16. Os pacientes com IMC entre 20 a 24,9 são 

consideradas com peso normal; 25 a 29,9 com excesso de peso; 30 a 34,9 já são classificados como OM 

grau I; de 35 a 39,9 grau II; e acima ou igual a 40 OM grau III16, 17. A indicação cirúrgica começa a ser 

colocada em questão naqueles com IMC acima de 35 com algum tipo de comorbidades (hipertensão 

arterial, dislipidemia, DM2, apneia do sono, entre outras) ou a partir de 40. 

 

1.2.1 Etiopatogênia da obesidade mórbida 

Inúmeros fatores biopsicológicos influenciam o comportamento alimentar. O núcleo arqueado 

e paraventricular do hipotálamo ventromedial são partes de um sistema que integra a composição 

corporal com a ingestão e gasto energético18. Os nervos aferentes vagais e catecolaminérgicos, junto 
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aos estímulos hormonais da insulina, colecistocinina, leptina e dos glicocorticóides são os responsáveis 

em informar o estado metabólico ao hipotálamo. Nesta área, há então a modulação e liberação de 

peptídeos que interferem na ingestão de alimentos e nos sinais eferentes para o eixo hipotálamo-

hipófise, que disponibiliza energia, e também para o sistema nervoso autônomo, responsável pelo gasto 

energético e liberação insulínica. Uma das causas da obesidade é o resultado da manutenção de um 

desequilíbrio e ajustes inapropriados desse complexo mecanismo de ingestão alimentar e gasto 

energético como bem ilustrado por Bray19 (Figura 7).  

 

 

Figura 7. Figura adaptada de Bray GA. Obesity is a chronic, relapsing neurochemical disease. Int J Obes Relat 

Metab Disord. 2004 Jan; 28 (1):34-8. 

 

A fisiopatogenia da OM está relacionada ao aumento de gordura celular, que por sua 

vezaltera a secreção de produtos a partir destas células, como por exemplo, citocinas, pró-coagulantes, 

péptidos inflamatórias e o angiotensinogenio. Com isso, podemos entender porque a OM está 

relacionada a doenças como o DM2, a HAS, doenças cardíacas, dislipidemia, apneia do sono e até 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Bray%20GA%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=14557829
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=(Pathophysiology%20of%20obesity%5BTitle%5D)%20AND%20G%20A%20Bray%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=(Pathophysiology%20of%20obesity%5BTitle%5D)%20AND%20G%20A%20Bray%5BAuthor%5D
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mesmo predisposição a alguns tipos de câncer. Esta constelação de fatores leva à conclusão de que a 

OM pode e deve ser chamada de doença crônica, inclusive com uma identificação no Código 

Internacional de Doenças, o CID10 – E66. 

Além dos fatores neuro-hormonais, na maioria dos seres humanos a gordura corporal é um 

traço quantitativo que reflete as interações entre desenvolvimento e meio ambiente com o genótipo. 

Estudos com gêmeos, filhos adotados e membros diferentes de famílias indicam que em até 80% da 

variação do IMC é atribuível a fatores genéticos. A hereditariedade pode estar envolvida em até 30 a 

40% em alguns fatores tais como a distribuição de tecido adiposo, taxa metabólica de repouso, 

mudanças no gasto energético e certos aspectos do comportamento alimentar20.  

Neste momento, percebemos que a complexa fisiopatogenia das cascatas neurohormonais e 

demais fatores fisiopatogenicos da OM ainda tem lacunas a serem preenchidas. Não nos surpreendem 

as inúmeras pesquisas e publicações no campo da OM e sindrome metabólica que assistimos na 

atualidade no mundo inteiro. Como tudo em medicina, a doença que não se entende na sua plenitude 

provavelmente ainda não se tem o melhor tratamento. Como veremos adiante, não há mais dúvidas de 

que a cirurgia bariatrica revolucinou o tratamento da OM e também da sindrome metabólica, porém, 

provavelmente ainda não temos o tratamento perfeito para tratar esta doença, e a prova disso é o numero 

de técnicas disponíveis, cada uma com seu mecanismo de ação. 

 

1.2.2 Tratamento cirúrgico da obesidade mórbida 

 O tratamento clínico voltado para a redução de peso a longo prazo em pacientes OM (dieta, 

exercícios físicos e medicação) é geralmente ineficaz, pois 90 a 95% das pessoas que perdem peso sem 

cirurgia voltam a engordar posteriormente21. Portanto, o tratamento mais eficaz nos dias atuais é a 

cirurgia bariátrica. Diversos ensaios clínicos já demonstraram essa superioridade comparada ao 

tratamento clínico, não só da OM, mas também a remissão da síndrome metabólica22,23. Os 

procedimentos são relativamente seguros e cada vez mais aceitos, com cerca de 468.609 intervenções 
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realizadas em 2013 no mundo todo, sendo que 95,7% foram por videolaparoscopia24. A evolução dos 

procedimentos cirúrgicos realizados, fez com que eles fossem agrupados em duas modalidades de 

intervenção: as restritivas e mistas (restrição + disabsorção), cada uma com suas vantagens e 

desvantagens e também com diferentes taxas de resolução das comorbidades. 

 A técnica predominantemente disabsortiva mais realizada no mundo é a cirurgia de Scopinaro25 

(Figura 8). Trata-se de uma derivação da secreção biíliopancreática que passa a ter contato com os 

alimentos somente no intestino delgado distal, 50 a 80 cm distante da válvula ileocecal, bem próximo 

ao intestino grosso. Esta técnica é pouco restritiva, pois mantém metade do estômago, porém, é 

extremamente disabsortiva. Por conta disso, a cirurgia traz consigo alguns riscos como a desnutrição 

grave (proteica), diarreia e flatulência de difícil controle, além de cirrose hepática, e por isso está cada 

vez mais em desuso. 

 
Figura 8 - Cirurgia de Scopinaro. Realizada uma gastrectomia horizontal associada a uma derivação intestinal 

grande com a alça comum de apenas 80 cm. 

 

Das técnicas mistas, a principal representante é a derivação gástrica em Y-de-Roux (BG). 

Quando associada à colocação de material contensor ao redor do neo-reservatório gástrico, ela deve ser 

chamada de cirurgia de Fobi-Capella.8,9 Porém, após a técnica inicial ter sido descrita, ela passou por 

várias adaptações e hoje é mais conhecida como bypass gástrico. A técnica também é considerada 
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disabsortiva, porém, de uma maneira geral, esses pacientes têm uma qualidade de vida bem melhor do 

que aqueles com a cirurgia de Scopinaro, pois geralmente não apresentam diarreia ou flatulência. Com 

a exclusão duodenal, o BG priva esses pacientes de alguns nutrientes como o ferro, cálcio e vitamina 

B12, que devem sempre ser repostos com o intuito de evitar a osteoporose e a anemia. Por outro lado, 

a exclusão duodenal traz benefícios ao paciente obeso devido a importantes alterações hormonais. Vale 

destacar ainda que a chegada do alimento não digerido ao íleo leva ao efeito incretínico, com a liberação 

de hormônios que favorecem a produção de insulina pelo pâncreas26,27. Como nenhum órgão é 

removido, o procedimento é totalmente reversível. O BG é realizado há décadas e continua sendo até 

hoje a cirurgia bariátrica mais popular no mundo10, e portanto a mais conhecida pelos cirurgiões e 

pesquisadores.  

 A descoberta relativamente recente da grelina11, peptídeo de 28 aminoácidos, com ação 

hormonal orexígena, produzido principalmente no fundo gástrico e grande curvatura em nível das 

glândulas oxínticas, trouxe novos conhecimentos sobre a fisiologia das operações bariátricas. Seus 

efeitos biológicos resultam em ganho de peso e acúmulo de energia. Durante o período pós-prandial há 

uma diminuição da grelinemia. Pacientes em período pós-operatório da cirurgia do BG apresentam 

diminuição dos níveis séricos do hormônio devido à exclusão de maior parte do estômago, 

principalmente dos sítios produtores de grelina28,29. A partir disso, um novo procedimento veio à tona 

recentemente como uma nova opção, a gastrectomia vertical (como procedimento único, uma vez que 

já era usada em associação ao Duodenal Switch)30. Por conta disso, a GV é atualmente a técnica com 

maior foco no campo da pesquisa em cirurgia bariátrica. Estudos apontam que o BG é a cirurgia mais 

feita no mundo todo (45%), e a GV a segunda (37%)24 (Figura 9). No entanto, existem trabalhos que 

mostram que a GV já ultrapassa o BG nos EUA31. Após diversas discussões e polêmicas sobre esse 

novo procedimento, em fevereiro de 2010, o Conselho Federal de Medicina (CFM) publicou a resolução 

CFM no 1942/2010, que inclui a GV no rol de operações bariátricas aceitas no Brasil. Assim, a GV, 

também conhecida como gastrectomia em manga ou ainda sleeve gastrectomy, passa a fazer parte das 
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operações restritivas, porém, acrescida de um componente hormonal. Apesar da controvérsia do 

possível efeito metabólico da GV, diversos estudos já demonstraram um bom controle da perda de peso 

e das comorbidades associadas, sem induzir às complicações típicas da disabsorção32,33.  

 
Figura 9 - Procedimentos mais realizados no mundo. Em ordem de frequência da esquerda para direita.  

 

1.2.3 - Doença hepática gordurosa não alcoólica e obesidade mórbida 

A doença hepática gordurosa não alcoólica (DHGNA) foi inicialmente descrita por Ludwig em 

198034. Ela abrange três espectros histopatológicos: a esteatose, a esteatohepatite e a fibrose. Esses três 

tipos de lesões podem ocorrer em diferentes graus no mesmo paciente. Na presença de fibrose , a 

progressão para a cirrose e carcinoma hepatocelular pode ocorrer em 20% e 10% dos casos, 

respectivamente35. Alguns estudos mostram que em até 47% das cirroses criptogênicas podem estar 

relacionadas com a DHGNA36. Esta hepatopatia é bastante prevalente na população de doentes com 

OM, porém, é geralmente subdiagnosticada na prática médica. A esteatose hepática pode acometer até 

20% da população em geral e até 90% em pacientes obesos37. A DHGNA atualmente é a terceira causa 

de indicação para transplante hepático38 e as projeções para as próximas décadas indicam que a doença 

provavelmente será a causa mais comum de insuficiência hepática com indicação de transplante39. 
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Alguns trabalhos já mostram inclusive resultados de cirurgias bariátricas associadas a transplante 

hepático antes, após e até mesmo no mesmo procedimento com bons resultados40. 

 A DHGNA é histologicamente indistinguível da doença hepática alcoólica, no entanto, apenas 

em uma história de consumo de álcool menor que 40 gramas por dia é possível fazer o diagnóstico 

diferencial. Ela é caracterizada por esteatose macrovesicular com esteatohepatite, bem como a presença 

de corpos de Mallory, fibrose pericelular, balonisação e infiltrado inflamatório41. 

 A relação entre a DHGNA e OM é bem conhecida e comprovada em estudos com biópsias 

realizadas junto ao procedimento cirúrgico42,43. No entanto, sua exata prevalência é difícil de estimar. 

Alguns autores observaram que a lesão hepática pode já estar presente em pacientes obesos sem 

sintomas, e portanto, um achado durante a laparoscopia (Figura 10), mas a incidência e fatores de risco 

continuam desconhecidos44. Apesar disso, evidências mostram que obesos com DHGNA têm uma 

maior mortalidade em 30 dias após o BG45. 

A DHGNA é uma das comorbidades que se objetiva tratar com a cirurgia bariátrica. Bons 

resultados vêm sendo apresentados em estudos com biópsias antes e depois no seguimento desses 

pacientes46,47,48. No entanto, alguns pacientes podem não melhorar a lesão hepatocelular e até mesmo 

piora-la com algumas cirurgias que tenham algum tipo de derivação intestinal (disabsortivas), como 

documentado por alguns estudos49,50,51. Recentemente uma revisão da literatura foi publicada e mostrou 

que existem diversos trabalhos publicados que envolvem pacientes bariátricos que foram 

transplantados: 22 antes do procedimento bariátrico, 8 durante e 26 após40. Nos EUA, a DHGNA 

cresceu de 1,2 para 9,7% nos últimos 10 anos e já é a terceira causa de transplante hepático nos EUA, 

com uma projeção ainda mais impressionante: a de ser a causa mais comum na próxima década52.  
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Figura 10 – Comparação do normal e o patológico. A - fígado normal. B - O mesmo figado normal levantado 

por um afastador antes da cirurgia. C - Uma fígado grande de um paciente obeso com doença hepática gordurosa 

não alcoólica. D - O mesmo fígado (C) suspenso antes da cirurgia. Podemos notar o quão grande e friável que é, 

com grande facilidade de sangramento (seta azul). E - Outro fígado doente em um paciente obeso. Durante o 

levantamento observa-se que o próprio peso contra o afastador torna o lobo esquerdo parcialemente isquêmico 

(seta vermelha). F - Outro fígado com grande esteatose. Durante a cirurgia podemos observar algumas vezes a 

exudação de gordura atraves do parênquima hepático devido à pressão feita pelo afastador (seta verde). 

 

O exato mecanismo da lesão hepatocelular e também da sua melhora após a cirurgia bariátrica 

ainda continua com algumas lacunas. Diversos estudos sugerem fisiopatogenias diferentes para 

justificá-la.  Yang et al.53 sugeriram que a obesidade pode predispor indivíduos a lesão hepatocelular 
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aumentando a sensibilidade hepática à endotoxinas, principalmente aos lipopolisacarídeos bacterianos, 

que por sua vez liberariam citocinas. Dixon et al.54 acreditam que a hiperinsulinemia e o aumento da 

resistência insulínica (RI) estejam de fato associadas com os achados histológicos desfavoráveis. Além 

disso, a relação entre RI e esteatose já foi bem determinada por estudos com  ultrassonografia55. No 

mesmo estudo, os autores levantaram a hipótese de que o nível de angiotensina II contribuiria para o 

desenvolvimento da fibrose em pacientes com DHGNA através de um mecanismo que envolveria o 

aumento na produção do fator de crescimento B1 (TGF-B1). Portanto, concluem que a hipertensão 

sistemica seria um faor de risco independente significativo para fibrose avançada. 

Sem dúvida alguma, a perda de peso significativa após a cirurgia bariátrica contribui para a 

melhora da DHGNA. Por um outro lado, sabemos que fígados com lesão grave podem responder mal 

no período pós-operatório, principalmente nas cirurgias que deixam uma longa alça cega. O 

supercrescimento bacteriano associado a abrupta alteração hormonal e restrição calórica podem piorar 

a DHGNA de forma aguda. Isso levanta a questão se pacientes com lesão grave devem ou não devem 

ser submetidos a cirurgias com derivação intestinal.  

 

1.3 Elastografia Hepática Transitória (FibroScan®) 

Durante a fase preparatória para cirurgia bariátrica, a avaliação da DHGNA em pacientes 

com OM é frequentemente feita apenas com ultrassonografia, um procedimento que é dependente do 

operador e não fornece informações suficientes sobre a gravidade da lesão hepática. O padrão ouro para 

o diagnóstico da DHGNA ainda é a biópsia hepática para análise histológica baseada na classificação 

Kleiner56. No entanto, a biópsia hepática é um procedimento cirúrgico e pode haver complicações, tais 

como hematoma, fístula biliar e bilioma. Além disso, a lesão da DHGNA pode ser desigualmente 

distribuída no parênquima hepático, levando à falsa interpretação do diagnóstico impreciso e do 

estadiamento57. 
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A mensuração da elastografia hepática transitória (EHT) utilizando o dispositivo FibroScan® 

(EchoSens - Paris, França) foi primeiramente desenvolvida para avaliação das hepatopatias cirróticas 

virais B e C58. O FibroScan® é composto por uma sonda, um sistema eletrônico e uma unidade de 

controle. O dispositivo é baseado na elastografia hepática transitória unidimensional (1- D), uma técnica 

que utiliza ondas elásticas (50 Hz) e ultrassonográficas de baixa frequência (5 MHz), medindo assim a 

elasticidade hepática. No campo da física, a consistência de um corpo é definida pela sua capacidade 

de se deformar sobre uma força mecânica. A consistência de um corpo macio pode ser estimada pela 

sua capacidade de conduzir uma onda elástica transitória59. Portanto, quanto maior a capacidade de 

propagação da onda em um órgão sólido como o fígado, maior é a sua rigidez. O resultado do exame é 

imediato, apresentado numa variável numérica, sendo o tempo necessário para a sua execução cerca de 

5 minutos60. É susceptível de repetição e não é operador dependente. 

As velocidades das ondas transitórias enviadas, recebidas e medidas pela sonda do 

FibroScan® fazem uma leitura dinâmica do parênquima hepático como um todo e em diferentes 

tempos, tomando assim várias medidas. A cada disparo feito pelo operador, a sonda lança ondas de 

baixa frequência em 50 Hz e de média amplitude de vibração, que por sua vez induzem ondas elásticas 

que se propagam pelo parênquima hepático. Em questões de segundos, aquisições ultrassônicas são 

feitas pela sonda (3,5 MHz) para determinar a velocidade de propagação das ondas elásticas 

previamente emitidas. Essa velocidade de propagação é então transformada numa variável numérica 

através de uma fórmula, e calculada na unidade de kilopascal – kPa. 

Trata-se de um procedimento relativamente novo, não invasivo e indolor para medir a 

elasticidade do fígado baseado na emissão de ondas elásticas. Com esta abordagem, é possível calcular 

a média das várias medições (shots) e estimar o grau de fibrose, que é expresso como uma variável 

contínua, em kPa61. Em um dos estudos mais citados para avaliação da fibrose hepática Wong et al.61 

estimaram valores de cortes com suas respectivas acurácias e pontos de cortes (Quadro 1). Uma nova 

sonda XL foi recentemente desenvolvida para pacientes obesos62. Os valores destas medições podem 
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variar 3,5-75 kPa, dependendo do grau de fibrose hepática. A utilização em pacientes obesos também 

foi recentemente avaliada e mostrou bons resultados em comparação com as biópsias do fígado63. 

 

QUADRO 1 – Imagem retirada do trabalho e Wong et al.61 que mostra os pontos de cortes para as 

respectivas acuracias da EHT 

 
 

 

O FibroScan® também pode avaliar esteatose hepática usando o software Controlled 

Attenuation Parameter (CAP), sendo que os resultados são expressos em decibéis por metro 

(dB/m)64,65. O CAP é suficientemente sensível para identificar tão pouco quanto 5% esteatose e pode 

avaliar um volume correspondente a uma amostra de 2 cm de profundidade; este tamanho da amostra 

é de 100 vezes maior do que a removida em uma biópsia do fígado e, portanto, reduz a possibilidade 

de uma amostra de tecido do fígado não representativa como um todo66. Os valores podem variar 

aproximadamente entre 200-400 dB/m, dependendo da gravidade da esteatose hepática. A referência 

mais aceita para essa avaliação talvez seja o estudo do autor de Lédinghen65. Trata-se de um estudo 

populacional que compara o resultado de biópsias hepáticas com faixas de valores do CAP, com uma 

sensibilidade >90% (Quadro 2).  
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QUADRO 2 – Correlação do estudo populacional do trabalho de de Ledinghe et al.65 entre o grau de 

esteatose, de fibrose e o valor de corte do CAP (sensibilidade >90%) 

 
 

 

Pacientes obesos com lesões graves que são submetidos a cirurgia bariátrica devem ser 

acompanhados de perto a fim de avaliar a evolução da DHGNA. Neste cenário, o FibroScan® se 

encaixa como um bom e promissor método diagnóstico e vem substituindo a biópsia hepática para o 

acompanhamento de hepatopatias crônicas67, 68 e também para DHGNA em obesos com a mesma 

acurácia e excelentes resultados. Esse novo método tem tido maior aceitação por médicos e pacientes 

por se tratar de um exame não invasivo, sem irradiação e sem os riscos inerentes de uma biópsia para 

os pacientes (Figura 11). O único estudo que temos conhecimento que envolve o FibroScan® na 

avaliação de pacientes obesos mórbidos é o estudo de Noveau et al., porém, trata-se de uma análise em 

estudo transversal e que compara apenas com as biópsias63.  

 

Figura 11 – Exame do FibroScan®. A – Posicionamento do transdutor XL (seta vermelha). B – Resultado do 

exame apresentado na figura: EHT = 5,1 kPa (seta laranja) e CAP = 291 dB/m (seta preta). 
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As diversas controvérsias em relação à evolução da DHGNA após determinadas cirurgias 

bariátricas disabosrtivas e a escassez de trabalhos científicos prospectivos e randomizados para este 

tipo de acompanhamento fizeram com que nosso grupo criasse um ensaio clínico randomizado para 

comparar a GV vs. BG através da análise do FibroScan® antes e depois da cirurgia. 
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2 OBJETIVOS 

 2.1 Objetivo Geral 

 Investigar a DHGNA através da EHT em pacientes OM comparando a sua evolução após 

duas diferentes técnicas de cirurgia bariátrica: a GV e o BG. 

2.2 Objetivos Específicos 

 Correlacionar as comorbidades associadas da OM com a DHGNA no período pré-

operatório; 

 Identificar através da elastografia a prevalência de pacientes assintomáticos já com 

fibrose avançada no período pré-operatório; 

 Avaliar e comparar as alterações endócrino e metabólicas de cada uma das técnicas 

correlacionando com os resultados da EHT.  
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3 PACIENTES E MÉTODOS 

 

3.1 Critérios de inclusão na pesquisa: 

 Pacientes com IMC entre 35 e 50 kg/m2 com ou sem comorbidades (dentro dos 

critérios do CFM para cirurgia bariátrica); 

 Idade entre 18 e 65 anos; 

 Ter o diagnóstico de DHGNA pela EHT; 

 Estar devidamente inscrito no programa do SATOM do HFA. 

 

3.2 Critérios de exclusão da pesquisa: 

 Doença hepática crônica (ex.: vírus da hepatite B ou C, hemocromatose, cirrose 

biliar, álcool); 

 Menores de 18 anos ou maiores de 65 anos (idoso pela OMS); 

 Pacientes HIV positivo (devido ao possível uso de drogas hepatotóxicas); 

 Portadores de doenças crônicas: doença inflamatória intestinal; insuficiência 

cardíaca; pneumopatias; insuficiência renal; doenças hematológicas que 

comprometem o fígado; câncer, mesmo que com critérios de cura de mais de 5 

anos; 

 GV ou BG como cirurgia revisional (transformação de uma técnica para outra); 

 Pacientes que não quisessem que suas informações fossem computadas nos 

dados. 
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Uma vez elegível para a pesquisa, o paciente foi convidado voluntariamente a participar e 

através da leitura conjunta do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido da pesquisa - TCLE 

(ANEXO 1) assinou a documentação necessária para fazer parte do protocolo.  

 

3.3 Cálculo amostral e randomização 

Utilizamos para fins de cálculo da amostragem a fórmula matemática fornecida pelo próprio 

laboratório de estatística do Departamento de Estatística da UFF69.  

Considerando para a EHT61: um desvio padrão de 9,6 kPa (máximo de 42,2 kPa – mínimo de 

3,9 kPa/4), imaginando que em 4 vezes esse valor estariam 95% da população; uma diferença a ser 

detectada de 8,65 kPa (média do valor alterado 14,9 kPa – média do valor normal 6,25 kPa); para um 

nível de significância de 5%, poder do teste de 80% e com um teste de hipótese bicaudal; temos um 

tamanho amostral mínimo de 19 pacientes para cada grupo.  

Considerando para o CAP65: um desvio padrão de 50 dB/m (máximo de 400 dB/m – mínimo de 

200 dB/m/4, imaginando que com 4 vezes esse valor estariam 95% da população; a diferença a ser 

detectada de 50 dB/m (média do valor alterado 280 dB/m – média do valor norma 230 dB/m); para um 

nível de significância de 5%, poder do teste de 80% e com um teste de hipótese bicaudal; temos um 

tamanho amostral mínimo de 16 pacientes para cada grupo. 

Assim, criamos dois grupos: Grupo B – BG (n = 25) e Grupo G – GV (n = 25). A escolha da 

técnica foi randomizada da seguinte maneira: todo paciente à espera de uma cirurgia bariátrica no Rio 

de Janeiro precisa estar regulado no sistema de saúde local (SISREG). Uma vez regulado, todos eles 

são identificados com um “número de chave” gerado pelo sistema estadual. Semanalmente um “número 

de chave” é enviado para o Hospital Federal do Andaraí, que por sua vez acessa os dados do paciente 

e o convoca para uma avaliação com a equipe. Por sorteio convencionamos que o primeiro paciente 

seria do Grupo do B, o segundo do Grupo G e assim sucessivamente garantindo a alocação aleatória. 

No entanto, aqueles pacientes que, de acordo com a literatura, tiveram alguma contraindicação para a 
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técnica escolhida de maneira aleatória foram avisados que sairiam da pesquisa e seguiriam com o 

tratamento cirúrgico normal de acordo com o protocolo do serviço70,71,72,73,74.  

Ficou contraindicada a GV para pacientes com: refluxo sintomático; esofagite Grau B e C pela 

classificação de Los Angeles75; esôfago de Barret; hérnia hiatal volumosa; e estenose pilórica ou bulbar. 

Ficou contraindicado o BG para pacientes com: lesão gástrica sem diagnóstico; mesentério 

curto; doença inflamatória intestinal; doença celíaca; doenças crônicas: pneumopatias, insuficiência 

renal ou cardíaca; e cirurgias abdominais prévias com ressecções intestinais. 

 

3.4 Avaliação dos pacientes 

Todos os pacientes do estudo passaram por um tratamento clínico e um protocolo rígido de 

escolha antes da cirurgia com a equipe multidisciplinar do SATOM: cirurgião bariátrico, cirurgião 

plástico, endocrinologista, gastroenterologista (clínico/endoscopista), cardiologista, 

psiquiatra/psicólogo, fisioterapeuta, nutricionista e assistente social. O paciente foi avaliado 

individualmente (por cada especialista) no ambulatório adaptado para obesos (Figura 12). Os 

parâmetros avaliados para síndrome metabólica foram TG > 150 mg/dl; HDL < 40 mg/dl para homens 

e < 50 mg/dl para mulheres; pressão arterial >=130/>=85 mmHg; glicemia de jejum >100 mg/dl; e 

circunferência abdominal >102 cm para homens e > 88 cm para mulheres22.  
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Figura 12 – Ambulatório de atendimento dos pacientes. 

 

1ª Consulta – Nutricionista 

Nesta consulta, a nutricionista fez o diagnóstico, orientou sobre o ingresso no programa do 

SATOM e iniciou do tratamento da obesidade com a reeducação alimentar. Nesta ocasião, foram 

aferidos altura e peso do paciente, e consequentemente o cálculo do IMC pela primeira vez. Portanto, 

definimos aqui nesta consulta quantitativamente o grau de obesidade e também com o paciente se 

haveria necessidade e/ou continuidade no programa. 

Ainda neste encontro, os pacientes receberam textos explicativos sobre OM (ANEXOS 3 e 4), 

mostrando o funcionamento da equipe e a metodologia de tratamento que adotada (descrevendo número 

de consultas, tipos de consultas, exames e pré-condições de tratamento).  

 

2ª Consulta – Endocrinologista 

 Nesta etapa do tratamento, o paciente foi avaliado por um profissional capaz de diagnosticar 

doenças endócrinas e/ou metabólicas que possam levar a OM (ex. hipotireoidismo). Para tal, uma série 

de exames, incluindo a dosagem de hormônios, foram solicitados pela médica endocrinologista. Uma 
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vez excluída a possibilidade de qualquer doença endocrinológica, o paciente seguiu para o próximo 

especialista. 

 

3ª Consulta – Psicóloga 

 A consulta com a equipe de saúde mental do SATOM teve a intenção de buscar fatores 

psicológicos e psiquiátricos associados à obesidade, como por exemplo, transtornos de ansiedade. Além 

disso, buscaram também identificar situações que pudessem impedir a realização da cirurgia. Para isso, 

o paciente teve que ir a, no mínimo, três consultas de cinquenta minutos, intercaladas de um mês, com 

o profissional e também um mínimo de reuniões em grupo. 

 

 4ª Consulta – Assistente Social 

 A assistente social, durante a consulta, buscou identificar tanto fatores sociais quanto familiares 

que pudessem estar relacionados à obesidade ou ainda que pudessem impedir o tratamento cirúrgico, 

uma vez que esses pacientes necessitam de suplementos proteicos e vitamínicos para o resto da vida, 

lhes gerando um custo. Foram esclarecidos também a assistência domiciliar necessária no período pós-

operatório. 

 

5ª Consulta – Cirurgião Bariátrico 

 Neste primeiro contato, já com todo o perfil dietético e psicossocial traçado, o cirurgião, além 

de fazer novas medições antropométricas, mostrou todas as técnicas existentes para cirurgia de redução 

de peso. Uma vez preparado para a cirurgia, o paciente foi então neste momento convidado para 

participar voluntariamente da pesquisa. Uma vez indicado o tratamento cirúrgico com o consentimento 

de participar da pesquisa, o paciente providenciou toda a documentação legal necessária para a cirurgia 

e para a pesquisa (ANEXOS 1 e 2).   
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6ª Consulta – Clínico Geral 

 Para chegar até esta etapa do tratamento, o paciente teve que apresentar: 

 Comprovação da falha de tratamento clínico-dietético por pelo menos um ano; 

 O número mínimo necessário de consultas com os especialistas anteriores com suas 

respectivas liberações para a cirurgia (pareceres) (ANEXO 5). 

Cumprida as exigências, o médico clínico avaliou os seguintes exames (ANEXO 6): 

 Radiografia de tórax; 

 Ultrassonografia com doppler de abdome e pelve; 

 Doppler dos membros inferiores; 

 Eletrocardiograma; 

 Endoscopia digestiva alta com biópsias; 

 Prova de função respiratória*; 

 Ecocardiograma*. 

*Exames solicitados apenas quando julgados necessários. A referência para outro especialista 

(cardiologista, pneumologista, reumatologista...) foi avaliada pelo clínico geral. 

 

Reuniões   

 Mensalmente foi realizada uma reunião (terapia de grupo) com todos os pacientes inscritos no 

programa do SATOM (pré e pós-operatório) e um representante de cada especialidade. Na reunião 

foram abordados tópicos sobre obesidade e todos tiveram espaço para tirar dúvidas. Para a realização 

da cirurgia cada paciente teve que estar presente em pelo menos cinco reuniões (Figura 13).  
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Figura 13 – Reunião de pacientes. 

 

 

 Na semana anterior à cirurgia os pacientes foram submetidos ao exame de FibroScan®. No dia 

da internação (um dia antes da cirurgia) foi colhido o exame de laboratório e realizada a documentação 

fotográfica pela equipe de cirurgia plástica através de fotografias em anteroposterior e perfil (Figura 

14). 

 
Figura 14 – Documentação fotográfica dos pacientes pela equipe de cirurgia plástica. 

 

3.5 Intervenção do estudo  

Todas as cirurgias foram realizadas por videolaparoscopia realizadas entre as pernas e por um 

único cirurgião e documentadas em DVD: 

3.5.1 – Gastrectomia vertical  



47 

 

Todos os procedimentos foram realizados entre as pernas dos pacientes e com a punção de 

cinco trocateres (Figura 15). Para a GV confeccionamos um tubo calibrado (sleeve) com a sonda de 

Fouchet número 32 (Figura 16). O sleeve foi realizado com grampeadores laparoscópicos com três 

linhas de grampos, iniciando com um disparo com a carga para tecidos espessos (45 mm de 

comprimento) a 5 cm do piloro (Figura 16), finalizando no ângulo de His com a carga para tecidos 

normais (45 mm de comprimento), sem reforço de sutura. A liberação do estômago e ligadura dos vasos 

foi feita com energia ultrassônica (Figura 17). Com isso, criamos uma câmara com capacidade de 

aproximadamente 70 ml. Todos os tubos gástricos foram testados com azul de metileno para verificar 

possíveis vazamentos e também para medição do sleeve (Figura 18). Após posicionamento do dreno 

(Figura 18), a peça foi retirada sempre pelo portal de 12 mm da linha hemiclavicular direita. Vale 

lembrar que nessa técnica parte do estômago é removido, e portanto trata-se de uma cirurgia irreversível 

(Figura 19). 

 
Figura 15 – Cirurgias. A - Posição entre as pernas do paciente. B - Punções realizadas (em milímetros). 

 

 
Figura 16 – Gastrectomia vertical. A - Primeiro disparo a 5 cm do piloro (seta azul). B - Utilizada carga no 

primeiro disparo para tecidos espessos (cor verde).  
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Figura 17 – Gastrectomia vertical – dissecção dos vasos da grande curvatura gástrica. A e B - Liberação dos 

vasos gastroepiploicos e vasos curtos com pinça ultrassônica.  

 

 

 
Figura 18 – Gastrectomia vertical – septação gástrica. A - Segundo disparo com carga para tecidos normais (cor 

azul). B - Sleeve aspecto final (seta azul) e ao lado a peça (seta branca). 

 

 

 

Figura 19 – Peça cirúrgica. 
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3.5.2 – Bypass Gástrico  

Todos os procedimentos também foram realizados entre as pernas dos pacientes e também com a 

punção de cinco trocateres no total (Figura 15). No BG iniciamos a confecção do pouch gástrico ao 

nível da terceira veia da pequena curvatura com carga para tecidos normais (45 mm de comprimento) 

até o angulo de His, criando-se um reservatório de aproximadamente 40 ml (Figura 20). 

Convencionamos a alça pancreática e também a alimentar de 1 m (Figura 21). Todas as anastomoses 

foram realizadas grampeadas, sendo que a gastroenteroanastomose foi calibrada com uma sonda de 

Fouchet número 32, de aproximadamente 1,6 cm de diâmetro (Figura 21).  

 

 
Figura 20 – Confecção do pouch gástrico. Confecção do pouch com carga para tecidos normais (cor azul) 

moldado pela sonda de Fouchet número 32 (50 ml) (seta branca). 

 

 
Figura 21 – Gastroenteroanastomose. A – Disparo com carga para tecidos finos (cor branca) B - Sutura com 

molde da sonda de Fouchet número 32 (1,6 cm de diâmetro de anastomose). 
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Figura 22 – Enteroenteroanastomose. A - Contagem do comprimento das alças. B - Enteroenteroanastomose 

com carga para tecidos finos (cor branca) de 45 cm. 

 

 

Após a cirurgia, os pacientes foram encaminhados para a unidade pós-operatória para 

monitorização por 24 horas (Figura 23). No mesmo dia da cirurgia iniciamos o trabalho de fisioterapia 

com deambulação precoce. No segundo dia, fizemos novo teste com azul de metileno e, a seguir, a dieta 

líquida fracionada de 50 ml a cada 30 minutos caso não houvesse vazamento (Figura 24). A alta 

hospitalar foi dada no 2o dia pós-operatório com orientação de dieta líquida por 2 semanas e retorno 

para retirada do dreno com 7 dias. Iniciamos a dieta pastosa com 14 dias e branda completa após o 

primeiro mês.  

 

 
Figura 23 – Unidades pós-operatórias. 
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Figura 24 – Teste do azul de metileno no primeiro 

dia de pós-operatório. 

 

Após a cirurgia, realizamos novas medidas antropométricas com 7, 14, 30 e 90 dias, e novos 

exames laboartoriais e a EHT com 90 dias. 

 

3.6 Avaliação da EHT  

Os pacientes foram submetidos ao exame da elastografia de acordo com as instruções e 

treinamento do fabricante do FibroScan® (EchoSens – Paris, France) uma semana antes e 3 meses após 

a intervenção. Os operadores eram cegos em relação ao tipo de intervenção realizada, parâmetros 

clínicos ou diagnósticos dos pacientes. Todos tinham mais de 50 exames realizados desta nova 

abordagem em pacientes obesos, conforme também recomendado pelo fabricante. As medidas foram 

avaliadas no lobo direito do fígado através do nono espaço intercostal com o paciente em decúbito 

dorsal e o braço direito em abdução máxima (Figura 11). Dez aquisições bem-sucedidas foram obtidas 

para cada paciente, em primeiro lugar com a sonda M e depois com a sonda XL. A leitura do 

FibroScan® para a EHT foi expressa em quilopascal (kPa) e do CAP em decibéis por metro (dB/m). 

As medidas foram consideradas válidas quando o intervalo interquartil (IQR) foi < 30% e a taxa de 

sucesso foi de ≥ 60%.  
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A correlação entre as medidas e as comorbidades foi avaliada usando estes parâmetros como 

variáveis contínuas e categóricas. Para o CAP, utilizamos a categorização em quatro faixas diferentes, 

tal como definido por de Ledinghen para uma sensibilidade maior que 90%: < 214 (S0 – sem esteatose), 

214-251 (S1 – esteatose leve), 252-295 (S2 – esteatose moderada) e > 296 dB / m (S3 – esteatose grave). 

Para as medidas da EHT categorizamos de acordo com a classificação de Wong para uma sensibilidade 

maior que 91%: < 5,8 (F0/F1 – ausência de fibrose ou pouca fibrose); 5,8 – 7,9 (F2 - fibrose moderada); 

7,9 – 9,6 (F3 – fibrose grave); e >=9,6 (F4 – fibrose avançada)65. 

 

3.7 Desfechos  

Primário 

 Alteração da EHT entre os dois grupos antes e 3 meses depois da cirurgia. 

Secundário 

 Correlação das comorbidades relacionadas a OM e a DHGNA no período pré-operatório 

(avaliação pelo FibroScan®); 

 Identificação pela EHT de pacientes já com fibrose avançada no período pré-operatório; 

 Análise das alterações endócrino-metabólicas entre os grupos. 

 

3.8 Aspectos éticos   

A pesquisa foi conduzida no Serviço de Cirurgia Bariátrica do Hospital Federal do Andaraí, Rio 

de Janeiro, RJ, Ministério da Saúde, Brasil. O estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética e Pesquisa da 

Universidade Federal Fluminense, Niterói, RJ, Ministério da Educação, Brasil (parecer número 363.683 

– 12/08/2013). O ensaio clínico está registrado também no Clinical Trials – ID - NCT02394353 

(www.clinicaltrials.gov). 
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3.9 Análise estatística  

As variáveis contínuas foram expressas em média +/- o desvio padrão, enquanto as variáveis 

categóricas expressas pela frequência. O teste de Pearson foi utilizado para análises de correlação 

linear entre as variáveis e as medidas do FibroScan®, sendo aceito como uma forte correlação e 

significância um valor de r > 0,6 e p < 0,05, respectivamente, e uma tendência no sentido de correlação 

linear admitida como 0,5 ≤ r ≤ 6 e p < 0,05. 

O teste de normalidade utilizado foi o de Shapiro-Wilk. O teste t de Student foi utilizado para 

comparação das médias quando a distribuição era normal e o teste não paramétrico de Mann-Whitney 

em caso de distribuição não Gaussiana. Para proporções lançamos mão do teste do qui-quadrado e 

exato de Fisher. Todas as análises foram feitas usando o software IMB® SPSS® Statistics® versão 20.0.0. 

Um valor p < 0,05 foi considerado significativo em todos os testes. 
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4 RESULTADOS  

4.1 Recrutamento e características da população estudada 

Recrutamos um total de 73 pacientes. Destes, 56 chegaram à etapa de randomização. Oito 

pacientes tinham refluxo grave, o que na nossa opinião contraindica a cirurgia da gastrectomia vertical. 

Posteriormente, mais seis pacientes deixaram o estudo por perda de seguimento, sendo quatro do grupo 

B e dois do grupo G. (Figura 25). Portanto, para fins da análise estatística e resultados, 50 pacientes 

foram avaliados. As características básicas desses 50 pacientes e também após a randomização está 

sumarizada na Tabela 3. Após a randomização, não houve diferença estatisticamente significativa na 

proporção das comorbidades de cada grupo nem na gravidade de pacientes (todas as análises tiveram 

um valor de p > 0,05 para todas as comorbidades).  

 

Figura 25 – Total de pacientes recrutados de 73. Oito pacientes apresentaram 

refluxo gastresofágico e não puderam ser randomizados. Quatro pacientes não 

quiseram participar da pesquisa. Cinco pacientes iniciaram suplementação 

vitamínica ou proteica por conta própria antes do período de avaliação (3 meses). 

Durante o acompanhamento dos pacientes tivemos 4 perdas no Grupo B e 2 perdas 

no Grupo G. Portanto foram analisados 25 pacientes em cada grupo.  
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Tabela 1 - Características dos participantes no momento da randomização. 

Parâmetros  Média ± DP Variação Valor de p 

 

 

Idade (anos) 

Grupo B (25) 35,0+/- 11,0 19-53  

> 0,05 
Grupo G (25) 37,0 +/- 9,0 24-56 

Total (50) 36,16 +/- 9,99 19-56  

- 

 

 

Peso (kg) 

Grupo B (25) 128,7 +/- 20,0 93,6-170,8  

> 0,05 
Grupo G (25) 130,3 +/- 21,1 105,0-177,0 

Total (50) 129,52 +/- 

20,36 

93,6-177,0  

- 

 

 

IMC (kg / m2) 

Grupo B (25) 48,9 +/- 8,1 37,4-69,6  

> 0,05 
Grupo G (25) 48,2 +/- 7,2 48,2-67,4 

Total (50) 48,55 +/- 7,60 37,4-69,6  

- 

  Homens Mulheres  

 

 

Sexo 

Grupo B (25) 5 20  

> 0,05 
Grupo G (25) 3 22 

Total (50) 8 42  

- 
Após a randomização dos 50 pacientes em dois grupos, não encontramos diferença estatística em 

nenhuma variável entre eles. (Utilizado o teste t de Student para análise). Grupo B – grupo do 

bypass gástrico; Grupo G – grupo da gastrectomia vertical; IMC – índice de massa corpórea. 

 

4.2 Sobre a intervenção  

Não tivemos nenhuma complicação clínica ou cirúrgica no intra ou no pós-operatório. Não 

houve óbito ou qualquer complicação relevante nos 50 procedimentos realizados. Como rotina, em 

todos os pacientes foram deixados um dreno de silicone por 7 dias para monitorizar a perda de 

secreções. Todos os pacientes retornaram 7 dias após a cirurgia com uma quantidade de débito do dreno 

equivalente a menos que um reservatório de líquidos, 125 ml, ou seja, uma quantidade desprezível. O 

tempo cirúrgico médio para a realização da GV foi mais curto: 64,5 min (intervalo: 48-125 min), 

enquanto que para o BG foi de 98 min (intervalo: 61-150 min); p < 0,001). 
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A curva da perda de peso foi significativa em ambos os grupos (Gráfico 1). No entanto, não 

houve diferença significativa na perda do excesso de peso em 90 dias (PEP90) entre os dois grupos 

(Gráfico 2). Na primeira semana de pós-operatório, o grupo do BG teve uma maior perda de peso em 

relação ao grupo da GV (p = 0,047), mas esta diferença não foi mantida com 14, 30 e 90 dias (p = 0,562, 

p = 0,457 e p = 0,746, respectivamente). A média da PEP90 no Grupo G foi de 30,6% (variação de 

12,8-50,9%), sem diferença estatisticamente significativa daquela encontrada do Grupo do B que foi de 

33,3% (variação de 13,9-55,3%); p = 0,222. 

 Gráfico 1 – Curva da perda de peso. 

 
O Grupo B apresentou maior perda de peso do que o Grupo da G sete dias após a cirurgia (p = 0,047), mas não 

houve diferença estatisticamente significativa entre eles nos dias 14, 30 e 90 de pós-operatório (teste de Mann-

Witney, p = 0,562, p = 0,457 e p = 0,746, respectivamente). 

 

Gráfico 2 – Perda do excesso de peso ao dia 90 nos dois grupos. 

 
Realizado teste de Mann Whitney.  PEP90 - perda do excesso de peso com 90 dias. 
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4.3 – Avaliação das comorbidades e a relação com a DHGNA pela EHT de todos os 50 pacientes 

no período pré-operatório 

A Tabela 4 resume os parâmetros clínicos e laboratoriais de base de todos os 50 pacientes, assim 

como a os valores da EHT e do CAP. 42% dos pacientes tinham DM2, 28% eram hipertensos e 26% 

apresentavam dislipidemia. Dois pacientes (4%) foram diagnosticados com apenas um dos parâmetros 

da síndrome metabólica, 14 (28%) com dois; 21 (42%) tiveram três; 9 (18%) com quatro; 4 (8%) 

tiveram cinco. O número de parâmetros da síndrome metabólica não foi diretamente correlacionado 

com valores mais elevados nem da EHT nem do CAP (p = 0,436 e p = 0,422, respectivamente), embora 

tenha havido um aumento das médias em relação ao número de comorbidades até três parâmetros (p = 

0,436) (Gráfico 3). Os pacientes com apenas um parâmetro tiveram uma média de EHT de 3,75 ± 0,49 

kPa, enquanto aqueles com dois parâmetros 7,06 ± 3,33 kPa, aqueles com três, quatro e cinco 

parâmetros apresentaram valores de 8,37 ± 5,75, 7,60 ± 5,49 e 6,85 ± 2,61 kPa, respectivamente. 

Pacientes com um parâmetro (4%) tiveram uma média de CAP de 238 ± 9,89 dB/m, enquanto aqueles 

com dois parâmetros (28%) 268,5 ± 35,2 dB / m, aqueles com três parâmetros (42%) tinham 285,6 ± 

8,3 dB/m, com quatro parâmetros (18%) 294,7 ± 32,1 dB/m e aqueles com cinco parâmetros (8%) 277,2 

± 24,3 dB/m (Gráfico 3). Apesar disso, também não encontramos diferença estatisticamente diferente 

para o CAP (p = 0,422).  
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Tabela 2 – Características clínicas e laboratoriais, bem como a elastografia 

hepática transitória e medições de parâmetros atenuação controlados dos 

pacientes (n = 50). 

Parâmetros 
Média ± DP 

 
Variação Mediana 

Glicemia (mg/dl) 125,3 ± 48,26 65-345 111,5 

HbA1c (%) 6,24 ± 1,19 4,4-10,3 6,0 

Insulina (U/ml) 22,39 ± 15,55 2,0-77,6 17,95 

HOMA IR 6,72 ± 4,55 0,6-20,29 4,92 

HOMA BETA 208,65 ± 324,42 12,0-2232,56 251,2 

Triglicerídeos (mg/dl) 116,36 ± 109,86 38-780 10750 

Colesterol total (mg/dl) 196,32 ± 40,03 136-331 210,00 

HDL colesterol (mg/dl) 50,60 ± 9,79 29-74 51,00 

LDL colesterol (mg/dl) 132,8 ± 38,39 70-244 144,9 

Ácido Úrico (md/dl) 5,11 ± 0,84 3,3-6,8 5,5 

FLI 97,75 ± 2,89 85,15-99,85 9,5 

EHT (kPa) 7,56 ± 4,78 3,0-21,6 6,75 

CAP (dB/m) 279,94 ± 45,69 203-398 287,00 
CAP – Controlled Attenuation Parameter (Parâmetro de Atenuação Controlada, 

EHT - elastografia hepática transitória, FLI – fatty liver index (Index de Gordura 

Hepática), HbA1c - hemoglobina glicada, HOMA IR – homeostasis model 

assessment – insulin resistance, BETA HOMA - homeostasis model assessment 

– beta function, IMC - índice de massa corporal.   
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Gráfico 3 - EHT e do CAP de acordo com o número de parâmetros da síndrome metabólica. 

 
Os resultados são mostrados para os 50 indivíduos incluídos na análise. Realizado teste de Kruskal-Wallis; 

EHT - p = 0,436; CAP - p = 0,422. Os valores são expressos pela mediana, intervalos interquartis e IC95%. 

CAP – Controlled Attenuation Parameter. EHT – Elastografia Hepática Transitória.  

 

 

A média da EHT foi de 7,56 ± 4,78 kPa (intervalo de 3-21,6 kPa) e a do CAP de 279,9 ± 45,7 

dB/m (intervalo de 203-398 dB/m) (Gráfico 4 - A e B). Dez pacientes (20%) tiveram as medidas da 

EHT >= 9,6 kPa, sugerindo fibrose avançada (F4). Dezoito pacientes (36%) tiveram CAP ˃ 296 dB/m 

(média de 11,33 ± EHT 6,12 kPa); 17 (34%) entre 252 e 295 dB/m (média de 6,19 ± EHT 1,67 kPa); 

13 (26 %) entre 214 e 251 dB / m (média de 4,01 ± THE 0,67 kPa); e 2 (4%) <214 dB/m (média de 

3,45 ± THE 0,99 kPa). A análise do CAP classificado em quatro faixas, como proposto por de Ledighen, 

mostrou que pacientes com faixas mais altas no CAP apresentaram níveis mais elevados na EHT (p = 

0,006); Gráfico 4 - C. O CAP e a EHT como variáveis continuas também foram significativamente 

correlacionadas (R = 0,651; p <0,001), como mostrado no Gráfico 4 - D. 
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 Gráfico 4 - Correlação entre a EHT e o CAP. 

 
A - Valores da EHT; B - Valores do CAP; C - valores do CAP classificado em quatro faixas (p = 0,006). D - 

Diagrama de dispersão da relação entre EHT e CAP. Estas duas medidas tiveram forte correlação linear 

(Análise de Pearson, r = 0,651, p < 0,001).  

 
 

A circunferência abdominal, IMC, glicemia de jejum, HOMA-BETA, TG, LDL e HDL não 

apresentaram correlação linear com CAP (r = -0,064, 0,132, 0,450, 0,031, 0,284, -0,183 e 0,172, 

respectivamente) nem com a EHT (r = -0,046, 0,024, -0,033, 0,031, 0,456, -0,061 e -0,093, 

respectivamente). No entanto, como mostrado no Gráfico 5, a HbA1c e o HOMA-IR foram fortemente 

correlacionados com o CAP (r = 0,643, p = 0,013 e r = 0,668, p = 0,009, respectivamente), e com uma 

tendência a linearidade com a EHT (r = 0,500, p = 0,05 e r = 0,500, p = 0,002, respectivamente).  
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Gráfico 5 - Correlação linear da EHT e o CAP com HbA1c e HOMA-IR. 

 
A e B – gráfico de dispersão entre EHT vs. HbA1c e HOMA-IR, respectivamente, mostrando uma tendência 

no sentido de correlação linear (r = 0,500, p = 0,05 e r = 0,500, p = 0,002). C e D – Gráfico de dispersão do 

CAP vs. HbA1c e HOMA-IR, respectivamente, mostrando forte correlação linear em ambas (r = 0,643, p = 

0,013 e r = 0,668, p = 0,009). A correlação linear foi avaliada usando o coeficiente de Pearson. 

 

 

4.4 - Avaliação de todos os 50 pacientes de acordo com a classificação de Wong para a EHT e de 

Lédinghen para o CAP 

De acordo com os pontos de cortes, como proposto por Wong61, para uma acurácia da leitura do 

FibroScan® para a EHT > 91%, 7 pacientes (14%) apresentaram-se já com fibrose avançada, isto é, em 

estágio F4; 11 pacientes (22%) com fibrose moderada (F3); 12 pacientes (24%) com algum grau de 

fibrose (F2) e 20 pacientes (40%) sem sinais de fibrose (F1 ou F0); Gráfico 6. Todos pacientes se 

apresentavam assintomáticos durante a avaliação, isto é, sem sinais ou sintomas de hepatopatia. Após 
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três meses da cirurgia encontramos 8 pacientes (16%) em estagio F4; 5 (10%) em estágio F3; 16 (32%) 

em estagio F2; e 21 (42%) em estágio F1 ou F0. A Tabela 5 mostra os resultados separados por 

grupamentos de acordo com a importância na prática clínica.   

 

Gráfico 6. Classificação da fibrose de acordo com a classificação de Wong et al61. 

 
Análise da EHT como variável categórica de acordo com a classificação de Wong para uma sensibilidade maior 

que 91%: < 5,8 (F0/F1 – ausência de fibrose ou pouca fibrose); 5,8 – 7,9 (F2 - fibrose moderada); 7,9 – 9,6 (F3 

– fibrose grave); e >=9,6 (F4 – fibrose avançada). 

 
 

Já em relação ao CAP, de acordo com de Lédinghen65, para uma acurácia aproximadamente de 

86% do resultado para avaliar esteatose, 21 pacientes (42%) apresentaram um grau de esteatose maior 

que 67% do parênquima hepático (S3); 20 pacientes (40%) entre 34~66% (S2); 8 pacientes (16%) entre 

11~33% (S1); e apenas um paciente sem evidências de esteatose hepática (S0). Após a cirurgia 8 

pacientes (16%) ainda apresentavam grau S3; 18 pacientes (36%) grau S2; 20 pacientes (40%) grau S1; 

e 4 pacientes (8%) já não tinham sinais de esteatose na leitura do FibroScan® (Gráfico 7). A Tabela 5 

mostra a analise através das proporções por grupamentos: pacientes sem ou com pouca esteatose 

(S0/S1) vs. aqueles com esteatose moderada ou grave (S2/S3); e pacientes sem ou com pouca fibrose 

(F0/F1) vs. pacientes com fibrose moderada, grave e avançada (F2/F3/F4).  
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Gráfico 7 - Classificação da esteatose de acordo com a classificação de de Ledinghen et al 65.  

 
Análise do CAP para uma sensibilidade maior que 90% de acordo com de Ledinghen: < 214 (S0 – sem 

esteatose), 214-251(S1 - esteatose leve), 252-295 (S2 - esteatose moderada) e > 296 dB / m (S3 - esteatose 

grave).  

 

Tabela 3 – Número de pacientes por grupamentos antes e depois da cirurgia. 

 Grau de Esteatose Hepática Valor p 

S0 / S1 S2 / S3  

Grupo B 
CAP 

4 21 
0,5 

Grupo G 5 20 

Grupo B 
CAP3 

7 18 
0,005 

Grupo G 17 8 

 Grau de Fibrose Valor p 

F0 / F1 F2 / F3 / F4  

Grupo B 
EHT 

11 14 
0,387 

Grupo G 9 16 

Grupo B 
EHT3 

6 19 
0,021 

Grupo G 14 11 

Agrupamento em pacientes sem ou com pouca esteatose vs. esteatose moderada ou 

grave. Após a randomização não tivemos diferença significativa nem para o CAP nem 

para a EHT (p = 0,5 e p = 0,387, respectivamente). Após 3 meses da intervenção o 

Grupo G teve maior número de pacientes com queda do CAP3 (p = 0,005). O 

agrupamento de pacientes sem ou com pouca fibrose vs. fibrose moderada, grave e 

avançada também mostrou melhores resultados com o Grupo G (p = 0,021). CAP3 – 

Controlled Attenuation Parameter após 3 meses. EHT3 – Elastografia Hepática 

Transitória após 3 meses. Análise feita pelo método quiquadrado. 
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4.5 – Avaliação das alterações endócrino e metabólicas entre os grupos 

A Tabela 6 mostra a remissão de comorbidades. Três meses após a cirurgia, a taxa de melhoria 

do controle glicêmico foi maior no Grupo B em relação ao Grupo G (p = 0,023). Em contraste, a taxa 

do controle da pressão arterial sistêmica foi maior no grupo G (p = 0,026). Não houve diferença no 

perfil lipídico dos dois grupos (p > 0,05). 

 

Tabela 4 – Remissão das comorbidades nos dois grupos após a cirurgia. 

 
Controle glicêmico: glicose <126 mg/dl e HbA1c <6,5% sem medicação e/ou insulina ou hipoglicemiante oral. 

Hipertensão arterial: pressão sistólica > 140 mmHg ou pressão diastólica > 90 mmHg e/ou uso de medicação 

anti-hipertensiva. Níveis alterados de colesterol: > 200 mg/dL, colesterol de LDL > 160 mg/dl, Triglicerídeos > 

150 mg/dl, HDL < 40 mg/dl para os homens e < 50 mg/dl para as mulheres. 

 

 

A Tabela 7 mostra os resultados das análises laboratoriais. Deficiências de ferro e magnésio 

foram os déficits mais comuns no período pré-operatório [32% (25/08) e 28% (7/25), respectivamente]. 

Nenhum dos pacientes mostrou deficiência pré ou pós-operatória de ácido fólico. A glicemia de jejum 

foi mais bem controlada no Grupo B (p = 0,034), mas não houve diferenças significativas entre os 

 

Comorbidades antes da 

cirurgia (%) 

 

Comorbidades depois da 

cirurgia (%) 

 

 

 

 
Grupo G 

(n=25) 

Grupo B 

(n=25) 

Grupo G 

(n=25) 

Grupo B 

(n=25) 

 

Valor p 

Descontrole 

Glicêmico 

 

21 18 15 3 0,023 

Hipertensão Arterial 16 12 2 9 0,026 

Colesterol 12 14 4 1 0,160 

Colesterol HDL 3 8 4 8 0,333 

Colesterol LDL 7 8 6 3 0,216 

Triglicerídeos 3 5 2 3 0,435 
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grupos em nenhuma das outras variáveis. Nenhum dos pacientes apresentou sinais ou sintomas de 

deficiência calórica, proteína ou de vitaminas no período pós-operatório.  

Tabela 5 – Alterações laboratoriais 90 dias após a intervenção vs. valores pré-operatórios  

 

Para todas as comparações, o valor foi de > 0,05, exceto para a glicemia (p = 0,034). Os valores de 

referência foram: Glicemia < 126 mg/dl, HbA1 (hemoglobina glicada) < 6,5%, HOMA IR > 3,4, 

hemoglobina > 13,5% para os homens e > 12,5% para as mulheres, ferro > 60 mg%, ferritina > 15 ng/ml, 

ácido fólico > 3,0 ng/ml, a vitamina B12 > 200 pg/dl, cálcio 8,5-10,5 mg/dl, magnésio 1,9-2,8 mg/dl, 

albumina> 3 g/dl, ácido úrico 2,4-5,7 mg/dl para as mulheres e 3,4-7,0 mg/dl para homens. Todas as 

ditas “alterações” nos níveis de: hemoglobina, ferro, ferritina, ácido fólico, vitamina B12, cálcio, 

magnésio e albumina foram considerados níveis inferiores aos valores de referência, ao passo que todas 

as ditas “alterações” na glicemia, HbA1c, HOMA-IR e de ácido úrico foram consideradas superiores 

aos valores de referência. 

 

A Tabela 8 compara os parâmetros laboratoriais das comorbidades pré e pós-operatórios dos 

dois grupos. Após a randomização, não houve diferenças significativas na gravidade das comorbidades 

 Pacientes com alterações 

pré-operatórias   

Pacientes com alterações 

pós-operatórias  

 

 

 Grupo G  

(n=25) 

Grupo B  

(n=25) 

Grupo G 

(n=25) 

Grupo B 

(n=25) 

Valor p 

Glicemia   17 17 8 1 0,034 

HbA1c 4 9 1 1 0,476 

HOMA - IR 16 12 4 3 0,327 

Hemoglobina 2 7 11 15 0,188 

Ferro 7 8 8 12 0,249 

Ferritina 0 1 0 2 - 

Ácido fólico   0 0 0 0 - 

Vitamina B12 1 3 1 2 0,571 

Cálcio  3 2 9 4 0,385 

Magnésio 7 7 7 9 0,269 

Albumina 0 0 1 1 - 

Ácido úrico  8 7 2 5 0,208 
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entre os grupos. No entanto, após os 3 meses de cirurgia, encontramos uma menor média para a pressão 

arterial diastólica no Grupo G (p = 0,032) e uma menor média na glicemia de jejum no Grupo B (p = 

0,015), além de uma tendência a uma menor média no grupo G em relação a pressão arterial sistólica 

(p = 0,058). 

Tabela 6 – Valores basais das comorbidades dos grupos antes e após 90 dias da intervenção.  

 
O teste t de Student foi utilizado para comparar os dois grupos, com p valor < 0,05 indicando significância. 

HOMA-IR – homeostasis model assessment – insulin resistence, IMC - índice de massa corporal; PAS - pressão 

arterial sistólica; PAD - pressão arterial diastólica. 

 

 
 

Antes da Intervenção 
 

 

Depois da Intervenção 

 

Parâmetro 

 

Grupo G 

 

Grupo B 

 

p 

 

Grupo G 

 

Grupo B 

 

p 

PAS (mmHg) 139,20 ± 14,84 134,20 ± 8,12 0,146 

 

125,80 ± 6,87 

 

 

130,60 ± 10,24 

 

 

0,058 

 

PAD (mmHg) 90,00 ± 11,37 86,80 ± 5,93 0,218 

 

78,60 ± 6,38 

 

 

82,40 ± 5,80 

 

 

0,032 

Glicemia 

(mg/dl) 
107,40 ± 12,16 109,40 ± 23,40 0,706 

 

94,96 ± 8,35 

 

 

89,48 ± 6,89 

 

 

0,015 

HbA1 (%) 5,86 ± 0,83 5,94 ± 0,53 0,688 

 

5,31 ± 0,52 

 

 

 

5,44 ± 0,31 

 

 

0,267 

HOMA - IR 4,29 ± 1,69 5,19 ± 5,48 0,441 

 

2,55 ± 0,98 

 

 

 

2,42 ± 1,30 

 

 

0,702 

Insulina (U/ml) 16,16 ± 6,22 18,40 ± 17,91 0,559 

 

11,55 ± 4,27 

 

 

10,30 ± 5,20 

 

 

0,358 

Colesterol 

(mg/dl) 
201,12 ± 6,81 197,60 ± 29,69 0,711 

 

177,20 ± 32,29 

 

 

160,28 ± 30,57 

 

 

0,063 

LDL (mg/dl) 132,59 ± 28,55 135,11 ± 27,98 0,754 

 

128,50 ± 33,95 

 

 

116.92 ± 30,89 

 

 

0,213 

HDL (mg/dl) 51,96 ± 11,50 47,16 ± 13,83 0,188 

 

47,24 ± 7,13 

 

 

42,76 ± 12,71 

 

 

0,133 

TG (mg/dl) 113,96 ± 69,63 119,96 ± 92,05 0,796 

 

91,20 ± 40,90 

 

 

89,72 ± 44,32 

 

 

0,903 
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4.6 – Comparação da evolução da DHGNA entre os dois grupos antes e depois da cirurgia 

Os valores da mediana e o desvio padrão separada pelos grupos antes e depois da cirurgia são 

mostrados na Tabela 9. O Grupo G teve uma queda maior na EHT: de 6,92 para 5,53 kPa comparado 

ao Grupo B que caiu também, mas de 9,25 para 8,81 kPa (p = 0,004) (Gráfico 8). Assim como na análise 

da EHT, observamos uma maior queda do CAP no Grupo G: de 287 para 242 dB/m comparado ao 

Grupo B de 290 para 276 dB/m (p < 0,0001) (Gráfico 9). Avaliamos também os valores absolutos 

dessas diferenças (Gráfico 10) e que confirmam também a maior queda encontrada no Grupo G tanto 

para EHT (p = 0,013) quanto para o CAP (p = 0,005). As análises de correlação linear com todas as 

variáveis não mostrou nenhuma significância estatística (r < 0,6 para todas as variáveis).  

 

Tabela 7. Valores do FibroScan® separado em grupos antes e depois da intervenção. 

Analise feita pelo Mann-Witney.  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Grupo B 

 

Grupo G 

 
p 

 
 

Pré-operatório 
 

Pós-operatório 

 
Pré-

operatório 

 
Pós-operatório 

 

EHT  (kPa) 
 

6,25 +/-6,53 

 

7,25 +/- 4,48 

 

6,95 +/- 1,99 

 

5,01+/- 1,54 
 

0,004 

CAP (dB/m) 
 

287 +/- 42 

 

276 +/- 33 

 

276 +/- 36 

 

202 +/- 26 

 
<0,000

1 



68 

 

Gráfico 8 – Antes e depois da EHT entre os grupos. 

 
Análise realizada com teste de Mann-Witney (p = 0,004). Os valores são expressos pela mediana, 

intervalos interquartis e IC95%. 

 

Gráfico 9 – Antes e depois do CAP entre os grupos. 

 
Análise realizada com teste de Mann-Witney (p < 0,0001). Os valores são expressos pela 

mediana, intervalos interquartis e IC95%. 

 

Gráfico 10 – Diferença do antes e depois da EHT e do CAP entre os grupos. 

 
Análise realizada com teste de Mann-Witney para a EHT e para o CAP (p < 0,013 e p = 0,005, 

respectivamente). Os valores são expressos pela mediana, intervalos interquartis e IC95%. 
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5 DISCUSSÃO 

 

 Vivemos hoje uma verdadeira pandemia de sobrepeso, OM e síndrome metabólica. De acordo 

com a OMS a prevalência mundial de sobrepeso é de 1,9 bilhões e de obesos de 600 milhões76. O modo 

de vida do nosso mundo contemporâneo certamente tem grande parcela de culpa. Não podemos, 

entretanto, deixar de lado uma reavaliação das políticas de saúde e o atual modelo de gestão pública 

assistencial criado para os centros de referência para o tratamento da OM no país. A questão é a 

complexidade que envolve a situação de ser obeso. A falta de adequada informação, o preconceito, o 

estigma – barreiras individuais, sociais e culturais – são, sem dúvida, o primeiro aspecto a se enfrentar, 

pois muitas vezes o paciente obeso é visto de maneira distorcida por toda a sociedade. A população, as 

mídias e mesmo alguns profissionais de saúde não enxergam o obeso mórbido como uma pessoa doente, 

mas sim como um indivíduo sedentário, guloso e sem disciplina. A OM é uma doença, CID10 – E66, 

e assim deve ser encarada.  

Em 2013, apenas no Brasil foram realizadas 72.000 operações e mais de 80.000 em 2014, 

perdendo apenas para os EUA com 140.000 operações por ano77. Infelizmente, pouco mais de 10% 

desse número de operações foram realizados em hospitais públicos em todo o país. Mais estarrecidos 

ainda ficamos quando observamos que a maior concentração de obesos precisando dessa operação 

encontra-se no Sistema Único de Saúde (SUS) (75%) e não na saúde suplementar78. Temos então três 

quartos da população “alocada” num sistema que totaliza um décimo das cirurgias bariátricas do país. 

Segundo Zilberstein et al., as filas intermináveis pela espera de uma operação no SUS 

chegavam em 2,9 anos em 2006, causando uma mortalidade durante o período de espera de 0,6%79. 

Partindo deste trabalho e considerando um crescimento da obesidade linear de 0,024% ao ano acrescido 

da constatação em 2010 pelo IBGE da epidemia da OM, temos motivos suficientes para crer que a fila 

de espera atualmente no SUS tem uma taxa de mortalidade igual ou maior do que a da própria cirurgia 

que gira hoje em torno de 1%45. 
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Para agravar ainda mais esta situação, temos que nos lembrar de que as doenças a ela 

associadas são tão deletérias quanto a OM em si. No atual estudo avaliamos uma dessas doenças que 

muitas das vezes não é vista como deveria por alguns profissionais de saúde, a DHGNA. Por ser na sua 

grande maioria das vezes assintomática, a DHGNA passa desapercebida ou é mal avaliada no pré-

operatório. Estima-se que em alguns anos ela passará a ser a primeira causa de transplante hepático nos 

EUA, superando as hepatites virais52. 

Nos últimos anos o FibroScan®, inicialmente desenvolvido para detectar cirrose em 

pacientes com o vírus C, tem sido utilizado cada vez mais para avaliar a DHGNA61. O desenvolvimento 

da nova sonda XL tornou mais fácil a avaliação de pacientes obesos62. O primeiro trabalho sobre o real 

valor diagnóstico do uso do FibroScan® em pacientes obesos foi recentemente publicado. Naveau et al. 

avaliaram com o FibroScan® 100 candidatos a cirurgia com suspeita de DHGNA e mostraram que o 

dispositivo pode ser utilizado para o diagnóstico precoce de fibrose em pacientes com obesidade 

grave63. O número limitado de dados disponíveis na literatura sobre o uso de métodos não invasivos 

para avaliação da DHGNA relacionada a OM nos levou criar este ensaio clínico com o uso do 

FibroScan® para avaliação e acompanhamento de pacientes OM submetidos a cirurgia bariátrica.  

Embora o IMC seja o parâmetro principal para o diagnóstico da OM, provavelmente não é 

um método confiável para estimar a gravidade da DHGNA. Nós não encontramos nenhuma relação 

entre o IMC e EHT ou CAP (r = 0,024 e r = 0,132, respectivamente). Uma outra variável que também 

não teve relação com a leitura do FibroScan® foi a circunferência da cintura abdominal (CAP: r = -

0,046 e EHT: r = -0,064). 

Lee et al., em um ensaio clínico randomizado duplo cego com 60 pacientes, comparou a 

GV e o BG em pacientes obesos grau I70. Mesmo se tratando de uma população de pacientes com um 

grau de obesidade menor, é interessante observar que neste estudo não houve diferença entre as técnicas 

na perda de peso com 1 ou 3 meses (p = 0,85 e p = 0,1 respectivamente), apesar do BG ter tido maior 

perda de peso com 6 e 12 meses (p = 0,03 e p = 0,02 respectivamente). Kehagias et al. observaram que 
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nos primeiros meses a GV teve maior perda do excesso de peso comparado ao BG, mas que após 3 anos 

da cirurgia a perda de peso se igualava, chegando a 62% com o BG e a 68% com a GV (p = 0, 13)80. 

No atual estudo não identificamos diferença estatisticamente significativa na perda do excesso de peso 

entre os grupos do BG e da GV nos primeiros 3 meses (p = 0,222), tal como Lee et al.  No entanto, o 

grupo do BG apresentou maior perda de peso na primeira semana (p = 0,047). Acreditamos que esse 

fato se deva a um maior sequestro de liquido intestinal nos primeiros dias com o by-pass intestinal, 

consequentemente maior desidratação, o que acaba levando a uma maior incidência de síndrome de 

Dumping e maior perda ponderal.  

Dixon et al. identificaram o DM2 como preditor clínico isolado para esteatose, inflamação 

e fibrose (p = 0,004, p < 0,001 e p < 0,001, respectivamente), ao contrário dos níveis de HbA1c (p = 

0,36, p = 0,34 e p = 0,35, respectivamente)54. No entanto, Bae et al. observaram um risco aumentado 

para o desenvolvimento da DHGNA em pacientes com níveis elevados de HbA1c (razão de chances, 

OR: 1,44, 2,62, e 7,18), quando comparado com o quartil mais baixo (HbA1C ≤ 4,9%)81. Em um estudo 

transversal com biópsias em 949 pacientes, Ma et al. constataram que os pacientes DHGNA tinham 

níveis significativamente mais elevados de HbA1c (HbA1c ≥ 6,5%) do que os controles (p <0,001)82. 

Na nossa amostra estudada, único estudo envolvendo esses parâmetros e avaliação por elastografia, 

observamos uma correlação linear significativa entre HbA1c e o CAP (r = 0,643, p = 0,013) e uma 

tendência de correlação linear com a EHT (r = 0,500, p = 0,05). 

Bayham et al. analisaram uma coorte retrospectiva de 38 pacientes submetidos ao BG e 71 

a GV (60 dias)83. Aproximadamente 79% dos pacientes com BG e 83% dos pacientes com GV ficaram 

livres de medicação no período. Já na nossa coorte prospectiva, com apenas 90 dias da cirurgia, o 

aumento do número de pacientes livres de medicamentos entre os diabéticos foi maior no grupo do BG 

(de 72% para 12%) do que no Grupo da GV (de 84% para 60%) (p = 0,023). 

Schauer et al, observaram uma melhora no controle glicêmico após 12 meses em três grupos 

estudados (tratamento clínico, BG e GV) com uma média da HbA1 de 7,5 no grupo com tratamento 
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clínico, contra 6,4 no grupo do BG (p < 0,001) e 6,6 no grupo da GV (p = 0,003)22. No entanto, Lee et 

al. observaram uma melhora significativamente maior com o BG (HbA1 com queda média de 4,2%) 

em relação a GV (com queda média de 3,0%) desde o primeiro mês da intervenção, isto é, aos 1, 3, 6 e 

12 meses (p < 0,05 para todos os períodos analisados)70. Em nossa amostra não observamos, entre as 

técnicas, diferenças a curto prazo (90 dias) na queda da HbA1c (p = 0,407). Recentemente, foi publicado 

um trabalho com os resultados do acompanhamento de 3 anos da mesma coorte do grupo de Schauer 

et al.23 O percentual de pacientes que atingiram a meta desejada para o tratamento do diabetes continuou 

melhor no grupo do BG, após este período (p = 0,01). Acreditamos que, após três anos decorridos da 

cirurgia, uma vez atingida a perda do excesso de peso em mais de 60%, fica difícil definir com precisão 

qual o fator que prevaleceu para atingir esta meta: o efeito metabólico das técnicas ou a simples perda 

do excesso de peso.   

Nosso grupo observou uma melhor taxa de resolução da hipertensão arterial sistêmica em 90 

dias com a GV, comparado ao grupo do BG (p = 0,026). Kehagias et al., apesar de também ter tido 

melhores taxas no grupo da GV, não encontrou diferença estatisticamente significativa entre os grupos 

após um acompanhamento de 3 anos (p = 0,05)80. Li et al., através de uma revisão sistemática de ensaios 

clínicos randomizados e não randomizados totalizando 6526 pacientes, identificou uma melhor 

otimização da hipertensão arterial sistêmica com o BG comparado a GV a longo prazo84. 

Dixon et al. identificaram os níveis de TG como preditor de esteatohepatite (p = 0,047)54. No 

entanto, outros estudos não encontraram tal relação para a hiperlipidemia e fibrose (p = 0,4)63. Com o 

FibroScan®, os níveis lipídicos também não mostraram correlação com a EHT (HDL: r = -0.093, LDL: 

r = -0.061: TG: r = 0.456) e nem com o CAP (HDL: r = 0.172; LDL: r = -0.183; TG: r = 0.284). 

Woelnerhanssen at al., através de um ensaio clínico randomizado com 12 pacientes no grupo do BG e 

11 no grupo da GV, analisaram os efeitos a curto prazo das adiponectinas e para os metabólicos 

lipídicos85. Ambos os grupos tiveram redução significativa já nas primeiras semanas nos níveis de 

adiponectina e também da adiponectina/kg de peso (p < 0,001 para o BG e p < 0,05 para a GV), porém 
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sem diferença entre os grupos. Quando avaliado, o lipidograma teve melhora significativa em ambas as 

técnicas (p < 0,05) e não mostrou diferença na redução dos parâmetros entre os grupos nas primeiras 

semanas e nem nos tempos avaliados até o primeiro ano de cirurgia (p > 0,05). No entanto, é interessante 

ressaltar que no trabalho de Woelnerhanssen at al. com apenas uma semana de cirurgia o grupo da GV 

já mostrava queda significativa nos níveis de triglicerídeos comparados aos níveis pré-operatórios (p < 

0,05). Apesar de nós não termos avaliado os níveis de adiponectina, encontramos na nossa amostra uma 

queda significativa a curto prazo dos níveis do colesterol total, de LDL e de triglicerídeos nos dois 

grupos, porém sem diferença quando comparados entre eles em 90 dias (p > 0,05). 

De Lédinghen et al. observaram que o número de parâmetros da síndrome metabólica 

estaria relacionado com a DHGNA. No entanto, no presente estudo, apesar da média e mediana 

aumentarem com o número de parâmetros no CAP e nos primeiros três parâmetros para a EHT, não 

houve qualquer relação estatisticamente significativa nem com o CAP (p = 0,436) nem com a EHT (p 

= 0,422).  

Nosso estudo é o primeiro ensaio clínico que avalia duas técnicas de cirurgia bariátrica por 

elastografia transitória. Pudemos observar que após a introdução da sonda “XL” as medidas para EHT 

e também para o CAP passaram a ter maiores acurácias de leitura do aparelho para os pacientes obesos. 

Portanto, tendo em vista da inviabilidade de acompanhamento por biópsias seriadas, acreditamos que 

o FibroScan® possa ser um método promissor para avaliação e acompanhamento de pacientes OM 

e/ou com síndrome metabólica. Identificamos uma incidência alta de pacientes com fibrose avançada 

(14% de acordo com a classificação de Wong61), assim como esteatose grave (42% de acordo com a 

classificação de de Ledinghen65), todos eles assintomáticos e sem alterações de enzimas hepáticas. Isso 

nos leva a crer que na grande maioria das vezes a avaliação desses pacientes não é feita de maneira 

adequada pela ultrassonografia e sem dúvida lesões graves passam desapercebidas e só são descobertas 

durante o ato operatório.   
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A GV mostrou-se mais eficaz em reduzir os parâmetros do FibroScan® em relação ao BG. 

Para o CAP tivemos uma redução após a intervenção de 20 para 8 pacientes com esteatose 

moderada/grave no grupo da GV contra 21 para apenas 18 no grupo do BG (p = 0,005). Este resultado 

se manteve quando analisamos o CAP como variável contínua (p < 0,0001). Acreditamos que nas 

primeiras semanas após uma derivação intestinal o supercrescimento bacteriano que ocorre na alça cega 

possa desencadear a liberação de toxinas que são levados ao sistema porta e acabam por piorar a lesão 

hepatocelular num primeiro momento, agravando a esteatohepatite. Essa hipótese talvez possa explicar 

os casos de hepatite aguda fulminante pós-bariátrica relatados no início deste texto. 

A EHT também teve um resultado melhor com a GV: dos 16 pacientes classificados com 

fibrose moderada/grave, observamos uma queda para 11 na GV após a intervenção. Já no grupo do BG 

observamos um aumento do número de pacientes de 14 para 19 (p = 0,021). Quando avaliado como 

variável continua observamos também uma superioridade da GV (p = 0,004) para EHT. A contínua 

progressão para fibrose após a cirurgia talvez possa ser explicada por uma possível manutenção ou 

aumento do estímulo nocivo, seja ele qual for, logo após a derivação intestinal.  

Apesar da diferença entre as técnicas no que diz respeito às alterações endócrinas e metabólicas 

precoces (antes da perda de peso significativa), não identificamos nenhuma correlação com os 

resultados encontrados da EHT e do CAP. Isso não necessariamente significa que o pior resultado 

encontrado no grupo do BG e o melhor no grupo da GV não estejam relacionados a essas mudanças 

endócrinas e metabólicas. Talvez trabalhos com amostras maiores possam apontar outros fatores 

endócrino-metabólicos que os expliquem. A maior limitação do nosso estudo foi a falta da mensuração 

dos hormônios intestinais. Sem esses dados relativos ao acompanhamento das alterações endócrinas a 

nível intestinal (grelina, GIP, a GLP-1 e o PYY), não é possível elucidar o tempo exato em que se dá o 

efeito metabólico no paciente, nem os diferentes mecanismos pelos quais se dá a otimização das 

comorbidades em cada técnica, que por sua vez pode ser fator causal direto da fisiopatogenia da 
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DHGNA. Estudos clínicos elaborados com este objetivo são necessários para melhor elucidar a questão 

os mecanismos bioquímicos e hormonais de cada cirurgia.  

Portanto, a hipótese inicial deste trabalho de que pacientes com lesão hepática grave possam 

se beneficiar de uma cirurgia bariátrica mais segura com cirurgias restritivas sem disabsorção foi aceita 

neste estudo. A GV é um procedimento relativamente novo e que ainda está em fase de aceitação como 

cirurgia única entre os cirurgiões bariátricos. Nosso grupo tem tido excelentes resultados e uma ótima 

aceitação por parte dos pacientes. Em relação à evolução da DHGNA acreditamos ser uma técnica 

atraente.  
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6 CONCLUSÃO 

 

 O bypass gástrico e a gastrectomia vertical foram igualmente eficazes e seguros para perda de peso.  

 A resistência insulínica teve relação direta com o CAP, porém uma fraca correlação com a EHT. 

 Nossos pacientes obesos mórbidos apresentaram alta prevalência de fibrose avançada mesmo 

assintomáticos.  

 A gastrectomia vertical teve uma maior taxa de remissão da hipertensão arterial sistêmica, porém 

o bypass gástrico foi mais efetivo no controle glicêmico.  

 A gastrectomia vertical teve um melhor resultado na avaliação hepática por elastografia após 3 

meses da cirurgia comparada ao bypass gástrico.    
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ANEXO 1 

 
TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO - TCLE 

 
 

DADOS DE IDENTIFICAÇÃO 
 
 

Título do Projeto: “Impacto da cirurgia bariátrica na evolução da doença hepática gordurosa 
não alcoólica da obesidade mórbida – ensaio clínico comparativo entre as técnicas de 
gastrectomia vertical e bypass gástrico”  
 
 
Pesquisador Responsável: Prof. Dr. Sérgio Setubal, Médico, Maior titulação: Doutorado. 

 

Pesquisador Participante: Fernando de Barros, Médico Cirurgião, Pesquisador nível I da 
FIOCRUZ. Maior titulação: Mestrado. 

 

Instituição a que pertence o Pesquisador Responsável: Universidade Federal 
Fluminense, Hospital Universitário Antonio Pedro (HUAP), Niterói – R.J., Brasil.  

Telefones para contato: (21) 26203330 Fax: (21) 27197074  
 
 

DADOS DO VOLUNTÁRIO 

Nome do voluntário: 
___________________________________________________________________________ 
Idade: _____________ anos R.G. ______________________________ 
Responsável legal (quando for o caso): 
___________________________________________________________ 
R.G. Responsável legal: _________________________ 

 

 O(A) Sr. (ª) está sendo convidado(a) a participar do projeto de pesquisa “Impacto da cirurgia bariátrica 

na evolução da doença hepática gordurosa não alcoólica da obesidade mórbida – ensaio clinico 

comparativo entre as técnicas de gastrectomia vertical e bypass gástrico”, de responsabilidade do 

pesquisador Prof. Dr. José Manoel da Silva Gomes Martinho.  

 

Justificativas e Objetivos 

 

A prevalência da obesidade mórbida vem aumentando e atingindo proporções epidêmicas em muitos 

países. Junto a essa doença, acompanham-se inúmeras comorbidades, como a doença no fígado causada pelo 

acumulo de gordura. Atualmente já sabemos que qualquer cirurgia bariátrica melhora bastante esta condição. 

O objetivo desta pesquisa é tentar identificar uma possível diferença na resolução da doença no fígado entre 

duas técnicas mais realizadas no mundo: o bypass gástrico e gastrectomia vertical. 
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Métodos 

Todas as cirurgias serão realizadas no Hospital Federal do Andaraí com os pacientes obesos 

devidamente inscritos no programa. Já o exame de imagem do fígado será realizado no Instituto de Pesquisa 

Clínica Evandro Chagas – FIOCRUZ. Os pacientes obesos com o perfil da pesquisa serão: obesos com IMC > 

35 com comorbidades (critério do Conselho Federal de Medicina para cirurgia bariátrica); obesos com IMC > 40 

com ou sem comorbidades (critério do CFM para cirurgia bariátrica); idade entre 18 e 60 anos; ter o diagnóstico 

da doença de acumulo de gordura no fígado pela biópsia que é sempre realizada durante qualquer cirurgia 

bariátrica; estar inscrito no programa do Serviço de Assistência ao Tratamento da Obesidade Mórbida do 

Hospital Federal do Andaraí. 

Não farão parte da pesquisa os obesos com: doença hepática crônica (ex.: vírus B ou C, 

hemocromatose, cirrose biliar...); menores de 18 anos (menor de idade) ou maiores de 60 anos (idoso pela 

OMS); pacientes HIV positivo (devido ao possível uso de drogas que influenciem o metabolismo do fígado); 

portadores de doenças crônicas como doença inflamatória intestinal, insuficiência cardíaca, pneumopatias, 

insuficiência renal, doenças hematológicas que comprometem o fígado e câncer mesmo aqueles com critérios 

de cura de mais de 5 anos.  

A escolha da cirurgia bariátrica e a sua realização seguirão O MESMO PROTOCOLO das cirurgias 

normalmente já realizadas no Hospital, inclusive a biópsia hepática como rotina. Uma vez selecionada 

previamente a técnica de acordo com a indicação junto a equipe multidisciplinar e confirmado a doença 

gordurosa no fígado através da biópsia, você poderá ser selecionado para pesquisa e terá seus dados 

acessados pelos pesquisadores.  O acompanhamento da doença do fígado será através da realização de um 

exame que se chama FibroScan®. Este exame é feito com o paciente deitado, é um exame de rápida execução, 

indolor, sem emissão de raio x e atualmente tem sido considerado como o melhor método para o diagnostico e 

também o acompanhamento de doenças do fígado. O restante do acompanhamento da pesquisa será o mesmo 

dos obesos que não estiverem na pesquisa, isto é, exames de rotina para qualquer pós-operatório normal de 

cirurgia bariátrica: peso, antropometria, exames de sangue etc. Todos esses parametros deverão ser analisados 

uma vez no pré-operatório e depois com 3 e 6 meses no periodo pós-operatório, ou seja, nas mesmas ocasiões 

das revisões cirúrgicas.  

Benefícios Esperados e Riscos:  

Dependendo dos resultados poderemos alertar para mais um possível critério na indicação ou até 

mesmo na contraindicação de uma determinada técnica frente a um obeso mórbido com lesão grave no fígado. 

Além de beneficiar o individuo da pesquisa que será operado, o estudo poderá ajudar dezenas de outros 

pacientes obesos do SUS com essa doença devastadora no figado causada pela obesidade mórbida. Caso 

comprovemos que uma cirurgia seja superior a outra em relação a melhora da doença do fígado, 

interromperemos imediatamente a pesquisa. Vale lembrar que apesar de taxas de resolução muito inferiores, o 

individuo pode optar pelo tratamento clinico tanto da obesidade quanto da doença do figado.  

Tendo em vista que o exame do FibroScan® é inocuo e não emite raio x, o risco da pesquisa se restringe 

ao risco associado de qualquer cirurgia bariatrica normalmente realizada.  

Demais Esclarecimentos 

Em relação a pesquisa estou ciente de que os resultados obtidos serão divulgados, 

independente de favoráveis ou não, em comunicações científicas em geral (aulas, trabalhos em 

congressos, publicações em livros, revistas e eletrônicas). Fui bem esclarecido sobre as garantias de 

confidencialidade, de esclarecimentos permanentes e da isenção de despesas, e mesmo assim a 

qualquer momento que surgir dúvidas poderei procurar os pesquisadores ou membros da equipe 

médica para sana-las.  
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Concordo voluntariamente em participar deste estudo e poderei retirar o meu consentimento a 

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

benefício no meu atendimento no programa de cirurgia bariátrica. 

Assinando esta declaração, eu estou demonstrando que li e aceitei todos os termos acima sem 

qualquer dúvida. Fui encorajado(a) a perguntar todas as questões, sendo todas bem respondidas, e 

entendi todas as respostas.  

 

 

Eu, __________________________________________, RG nº _____________________ declaro ter sido 

informado e concordo em participar, como voluntário, do projeto de pesquisa acima descrito. 

 

 

Rio de Janeiro, _____ de ____________ de _______ 

 

 

 

_________________________________  ____________________________________ 

            Nome e assinatura do paciente            Nome e assinatura do responsável por obter o 

consentimento 

 

 

 

_________________________________  ____________________________________ 

                         Testemunha             Testemunha 
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ANEXO 2 

                                                         
Ministério da Saúde 

Hospital Federal do Andaraí 

Serviço de Assistência ao Tratamento da Obesidade Mórbida (SATOM) 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO DA CIRURGIA  

 

A cirurgia da obesidade é uma cirurgia de grande porte e é realizada apenas por motivos estritos 

em pacientes obesos mórbidos, com pouquíssimas exceções. Seu cirurgião se reserva o direito de 

interpretar essas razões e indicar ou contra-indicar a cirurgia baseado no julgamento clínico. 

Há muitas cirurgias viáveis para pacientes obesos mórbidos incluindo o grampeamento do 

estômago (gastroplastia vertical) restrição gástrica com bandagem (bandagem gástrica), combinação de 

cirurgia restritiva e malabsortiva (gastroplastia vertical em Y de Roux), cirurgias estritamente 

desabsortivas (derivação biliopancreática), colocação de balões no estômago etc. Tentar perder peso 

através da dieta e não operar também é possível. 

Muitos pacientes foram bem-sucedidos, mas não há garantia de qualquer benefício desta cirurgia. 

Para cada benefício em potencial, tais como melhora no diabetes, hipertensão arterial ou lombalgias 

etc, podem ocorrer falhas. Alguns pacientes obesos têm problemas respiratórios enquanto dormem. O 

problema nem sempre melhora depois de perder peso. 

É esperado uma perda de peso, após um ano da cirurgia, de pelo menos 1/3 ou 1/2 do peso inicial 

do paciente. Isto acontece na maioria dos pacientes, mas alguns não perdem peso ou ganham seu peso 

de volta. Mesmo a cirurgia da obesidade bem-sucedida, somente funciona como auxílio à perda de peso 

e não é algum tipo de magia ou garantia. O paciente deve cooperar e fazer mudanças no seu estilo de 

vida, com pequenas refeições diárias, cortando os lanches, bebendo quase todos os líquidos sem calorias 

, comendo vagarosamente e fazendo outras mudanças nos hábitos alimentares de comer e beber. 

Quase todos os cirurgiões que fazem a cirurgia da obesidade têm complicações uma hora ou outra. 

Todo o paciente tem um risco real para uma ou mais complicações. Não há garantias que uma 

complicação séria não venha ocorrer em qualquer caso. As mais freqüentes e sérias complicações que 

podem ocorrer são: 

 Infecção de parede, cavidade corporal (abdominal ou torácica), pulmões (pneumonia, por 

exemplo). 

 Inflamação ou infecção desses órgãos: pâncreas (pancreatite), estômago (gastrite ou úlcera 

gástrica), esôfago (esofagites com dor no peito, queimação,etc.), fígado (hepatite), vesícula 

biliar (colecistite, cálculos), rim (pielonefrite, insuficiência renal, nefrite), bexiga (cistite), 

duodeno (duodenite, úlcera duodenal). 

 O baço pode sangrar durante a cirurgia e precisar ser removido. Isto pode aumentar seriamente 

o risco de infecção pós-operatória. 

	 	



89 

 

                                                                                                                                                                                                     

 Insuficiências dos órgãos como coração, rins fígado, pulmões podem ocorrer após a cirurgia da 

obesidade. 

 Coágulos das veias dos membros inferiores, pelve ou qualquer outro lugar do corpo podem se 

formar  e chegar aos pulmões, causando dificuldades para respirar ou mesmo a morte. Esses 

coágulos também podem resultar em edema ou ulcerações, temporárias ou permanentes, nas 

pernas. 

 Líquidos do estômago ou intestinos podem sair da cavidade abdominal, de outros órgãos ou 

através da pele. Pode ocorrer drenagem para uma bolsa por um longo período. 

Alterações no paladar e nas preferências alimentares ocorrem com freqüência. Muitos pacientes 

têm dificuldades em comer certos alimentos como carne vermelha, de consumo habitual antes da 

cirurgia. Algumas vezes após a cirurgia, pode ocorrer intolerância por certas comidas em alguns 

pacientes. 

Alimentos ou líquidos podem não passar pelo reservatório gástrico ou intestino, necessitando de 

dilatação por instrumentos ou endoscopias (que têm seus próprios riscos). Tubos para alimentação 

podem ser passados para o estômago, intestinos ou veias, caso o paciente seja incapaz de comer ou 

beber o suficiente pela boca. Cirurgia pode ser necessária. 

Vômitos, náuseas, distensão abdominal, queimação precordial, diarréias, flatulência e fezes mal 

cheirosas etc podem ocorrer com freqüência após esse tipo de cirurgia e isto pode ser um problema ao 

comer certos tipos ou quantidades de comida. De certo ponto de vista, pode ser um benefício desta 

cirurgia, pois previne a ingestão de certos alimentos e líquidos por medo do vômito e diarréia. 

Entretanto pode fazer o paciente pensar seriamente em desfazer a cirurgia em certos momentos. 

Sangramento do estômago, hérnia, abertura dos grampos cirúrgicos, necessidade de reoperação por 

estas ou outras razões, complicações de anestesia, problemas psiquiátricos como depressão que 

precisam de cuidados especializados e internação em clínica psiquiátrica , e também a morte são 

possibilidades resultantes da cirurgia. A estatística no Brasil mostra que aproximadamente 1% dos 

pacientes morre após a cirurgia da obesidade. 

A reoperação pode ser necessária e nenhum paciente deve se submeter a cirurgia da obesidade se 

não estiver preparado a aceitar essa possibilidade, caso se torne real. 

A internação na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) pode ser necessária para observação ou 

tratamento de qualquer complicação que venha ocorrer da cirurgia. 

Após meses e anos, qualquer tipo de problema nutricional pode ocorrer, incluindo falta de 

vitaminas, proteínas, calorias, minerais, etc. Sintomas disso podem incluir mal estar, paralisias, 

confusão, exantemas, anemias, queda de cabelos, problemas de ossos ou articulações, ferimentos que 

cicatrizam com dificuldade, irritabilidade na língua, cegueira noturna, dormência, etc. Após a cirurgia 

da obesidade é necessário tomar suplementos vitamínicos e acompanhamento do cirurgião da 

obesidade, ou um médico bem experiente nesta área, por toda a vida. O paciente pode precisar de 

injeções de vitaminas todo o mês ou por toda a vida. 

Mesmo que o paciente alcance a meta na perda de peso, não significa que ele estabilize este peso 

pelo resto de sua vida, podendo perder mais peso eventualmente ganhar peso após este emagrecimento 

em qualquer época após a cirurgia. 
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Com a  perda de peso, a pele dos braços, pernas, pescoço, abdome, face ou qualquer outro local 

pode tornar-se enrugada, curvando-se ou pendurando-se como uma grande dobra. Isso pode tornar-se 

totalmente irritante, embaraçoso ou evoluir com erupção da pele, infecções e odores. Em conseqüência 

disto, o paciente pode sentir a necessidade de outras cirurgias futuras. Caso isto aconteça, o cirurgião 

estará disponível para discutir esta ou qualquer outra questão. 

 

Eu,_____________________________________________, 

CPF_____________________________, RG_______________ expedido em _________, órgão 

expedidor__________________,  li tudo acima que foi descrito pelo meu cirurgião e os pesquisadores. 

Eu entendi este material, os riscos, as possíveis complicações, outras escolhas e os benefícios possíveis 

da cirurgia da obesidade, bem como a cirurgia que meu cirurgião recomenda para o meu caso. Em 

relação a pesquisa estou ciente de que os resultados obtidos da pesquisa serão divulgados, 

independente de favoráveis ou não, em comunicações científicas em geral (aulas, trabalhos em 

congressos, publicações em livros, revistas e eletrônicas). Fui bem esclarecido sobre as garantias de 

confidencialidade, de esclarecimentos permanentes e da isenção de despesas. Concordo 

voluntariamente em participar deste estudo e poderei retirar o meu consentimento a qualquer 

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

eu possa ter adquirido, ou no meu atendimento no Serviço. 

Assinando esta declaração, eu estou demonstrando que li e aceitei todos os termos acima sem 

qualquer dúvida. Fui encorajado(a) a perguntar todas as questões, sendo todas bem respondidas, e 

entendi todas as respostas.  

 Rio de Janeiro, _____ de ______________ de ________ 

   

______________________________________ 

                                  Paciente: 

 

__________________________________       __________________________________ 

testemunha 1:                                                    testemunha 2: 

CPF:                                                                 CPF: 
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ANEXO 3                                                          

                                                  

Ministério da Saúde 

Hospital Federal do Andaraí 

Serviço de Assistência ao Tratamento da Obesidade Mórbida (SATOM) 

INDICAÇÃO DE TRATAMENTO CIRÚRGICO DA OBESIDADE GRAVE 
 

O tratamento cirúrgico da obesidade surgiu na década de 50 e com o passar dos anos as 

técnicas foram sendo aperfeiçoadas. Quanto melhores os resultados, maior sua divulgação e aceitação, 

tanto no meio médico como entre os pacientes (que muitas vezes se organizam em associações de auto-

ajuda). 

Por outro lado, a cirurgia passou a ser vista por muitos obesos como uma solução mágica, 

capaz de resolver todos os seus problemas. O que não é uma verdade absoluta. 

Tem sido freqüente o cirurgião ser procurado por pacientes com sobrepeso ou graus 

moderados de obesidade, em busca de alívio para suas dificuldades existenciais. Como não se dispõe 

de operações ideais sem inconvenientes e riscos, nesses casos a aplicação de qualquer procedimento 

cirúrgico é descabida. 

Tornou-se necessária, portanto, a elaboração de diretrizes para a indicação correta de cirurgia 

no tratamento da obesidade, de forma a não se deixar de operar aqueles que dela necessitam, mas, por 

outro lado, não se cometer o exagero de submeter a riscos e inconvenientes os que não têm razões 

médicas graves para isso. 

Nos Estados Unidos da  América, elaboraram-se consensos sobre a gravidade da obesidade e os 

critérios de aplicação de seu tratamento cirúrgico, referendados pela Federação Internacional para a 

Cirurgia da Obesidade (IFSO) e também pela Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica (SBCB), que 

são:  

- Grau acentuado de obesidade  

- Resistência ao tratamento clínico 

- Presença de doenças associadas 

- Capacidade do paciente de compreender as implicações da operação 

No Brasil, o Ministério da Saúde, a partir de 1999, reconheceu o tratamento cirúrgico para obesidade 

e estabeleceu os seguintes critérios para a sua indicação. 

- Obesidade de duração superior a dois anos, IMC > 40, e resistente aos tratamentos 

conservadores (dieta, medicamentos, exercícios e psicoterapia)    

- Obesos com IMC > 35, portadores de doenças associadas (diabetes, HAS, apneia do sono, 

artropatias e que tenham sua situação clínica agravada pela obesidade. 
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ANEXO 4                                                          

                                                                             

Ministério da Saúde 

Hospital Federal do Andaraí 

Serviço de Assistência ao Tratamento da Obesidade Mórbida (SATOM) 

                                      

NOÇÕES FUNDAMENTAIS 
 

Obesidade é uma doença universal de prevalência crescente e que vem adquirindo proporções 

alarmantes, sendo um dos principais problemas de saúde pública da sociedade moderna. 

A obesidade acarreta um risco aumentado de inúmeras doenças  crônicas, como diabetes, 

dislipidemia, doenças cardiovasculares, AVC, acometimentos da articulação, câncer, apneia do sono, 

doenças do fígado, etc. . 

Pacientes obesos e com obesidade grave, também chamada de obesidade mórbida, têm esse 

risco magnificado, com aumento expressivo da mortalidade. É justamente o avanço do conhecimento 

médico sobre o aumento da morbimortalidade que enfatiza a necessidade de intervenção médica no 

tratamento da obesidade. 

O limite entre peso normal e aumentado é arbitrário, podendo haver diferenças entre as 

diversas raças, e portanto populações existentes. Na prática clínica, o cálculo do índice de massa 

corporal (IMC), também conhecido como índice de Quetelet, é o peso (em quiloilogramas) dividido 

pelo quadrado da altura (em metros). Isto significa que se um indivíduo de 1,70m de altura e pesa 

70Kg, seu IMC será igual a 24Kg/m2.  O cálculo do IMC em crianças não é satisfatório uma vez que 

há variação do IMC com a idade e altura. Concluindo, considera-se sobrepeso quando o IMC > 25, 

Obesidade quando IMC > 30, e Obesidade grave quando IMC > 40 (veja tabela abaixo). 

 

 

 CLASSIFICAÇÃO DA OBESIDADE MÓRBIDA SEGUNDO O IMC E RISCO DE DOENÇA 

(Fonte: OMS – Organização Mundial da Saúde) 

 
 

 IMC CLASSIFICAÇÃO GRAU DE OBESIDADE RISCO DE DOENÇA 

<18,5 Magreza 0 Elevado 

18,5  -  24,9 Normal  0 Normal  

25  -  29,9 Sobrepeso I Elevado  

30  -  39,9 Obesidade II Muito elevado 

Acima de 40 Obesidade grave III Muitíssimo elevado 
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ANEXO 5 

                                        
Ministério da Saúde 

Hospital Federal do Andaraí 

Serviço de Assistência ao Tratamento da Obesidade Mórbida (SATOM) 

 

NOME:___________________________________________________________ 

 

DATA: ___/___/_______ IDADE:_________________    IMC: _______  Kg/m2 
 

 

 

 1a Consulta 2a Consulta 3a Consulta 4a Consulta 

 

NUTRICIONISTA 

    

 

ENDÓCRINO 

    

 

PSICÓLOGA 

    

 

ASSISTENTE SOCIAL 

    

 

CIRURGIÃO 

    

 

CLÍNICO GERAL 

    

 

REUNIÃO 
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     Ministério da Saúde 

Hospital Federal do Andaraí 

Serviço de Assistência ao Tratamento da Obesidade Mórbida (SATOM) 

 
NOME:_____________________________________________________________ 

 

IDADE:_________________    IMC: _______ Kg/m2 

 

Detalhes Cirúrgicos: 

 

Reservatório Gástrico: ______ ml 
 

Alça alimentar: ______ cm 

 

Alça Pancreática: _____ cm 
 

 1a.Consulta 2a.Consulta 3a.Consulta 4a.Consulta 

NUTRICIONISTA 

 

    

PSICÓLOGA     

ASSISTENTE SOCIAL  

 

    

CLÍNICO    

 

 

ENDÓCRINO     

CIRURGIÃO      

REUNIÃO 
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ANEXO 6 

                                                                                 
Ministério da Saúde 

Hospital Federal do Andaraí 

Serviço de Assistência ao Tratamento da Obesidade Mórbida (SATOM) 

                   

CHECK LIST DOS EXAMES PARA CIRURGIA 
BARIÁTRICA 

 
NOME:__________________________________________________IMC:____________ 

 

EXAMES DE SANGUE 

 
EXAME DATA  EXAME DATA  EXAME DATA  EXAME DATA  

HCT   U   TGO   Bil T   

Hg   Cr   TGP   TAP   

VCM   Ác úr   FA   PTT   

Leuco   Na+   GGT   COL T   

PLT   K+   LDH   LDL   

VHS   Ca++   CPK   TG   

PCR   Ca i   Ptn T   TSH   

TIBC   Mg   Alb      

Tiam   Fosf   Glob   Fé++   

Ac fól   A1c   G   Ferritina   

Vit B12   Zinco   Insulina 

basal 

     

 

 

 

 

SOROLOGIAS E IMUNOQUÍMICA 

EXAME DATA RESULTADO EXAME DATA RESULTADO 

Anti-HIV   Anti-HBs   

Anti-HAV   Anti-HCV   

HbsAg   VDRL   

Anti-HBc   -HCG   

HbeAg   CEA   

Anti-Hbe   CA 19-9   

CA-125   -feto ptn   

 

 

EAS+URC________________________________________________________________ 

 

 

Urina 24 (Clearance de cr):___________________________________________________ 
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EXAME 

DATA RESULTADO 

 

 

 

RADIOGRAFIA DE 

TÓRAX 

  

 

 

 

 

ECG 

 

  

 

 

ECOCARDIO 

GRAMA 

 

  

 

 

 

EDA 

 

  

 

 

 

DOPPLER DE 

CARÓTIDAS E 

VERTEBRAIS 

 

  

 

USG ABDOMINAL 

TOTAL 

 

  

 

 

 

DOPPLER DE MMII 

 

  

 

PROVA DE 

FUNÇÃO 

RESPIRATÓRIA 

 

  

 

 

OUTROS__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________ 

 

 
 
 

 


