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IMC

índice de massa corporal

LapBand®

cirugia de banda gástrica ajustável

LEAP

low-energy all-purpose [baixa energia propósito geral]
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M

sexo masculino

PEP

perda de excesso de peso

Pat

peso atual

Pid

peso ideal

Pini

peso inicial

Pnadir

o menor peso do paciente no pós-operatório

PO

pós-operatório(a)(s)

PO1

primeiro dia de pós-operatório

PYY

peptide tyrosine-tyrosine [peptídeo tirosina-tirosina]

Ret1

retenção em 1 hora do tempo de esvaziamento gástrico
por cintilografia

ROI

region of interest [região de interesse]

RxEED

estudo radiográfico contrastado de esôfago, estômago e
duodeno

TC

tomografia(s) computadorizada(s)

TC3D

tomografia computadorizada com reconstrução
tridimensional

TCLE

termo de consentimento livre e esclarecido

TEG

transição esofagogástrica

TLV

threshold limit value [valor limite]

V

volume

%PEP

percentual de perda de excesso de peso

%PEP atual

percentual de perda de excesso de peso no momento da
avaliação

%PEP nadir

maior percentual de perda de excesso de peso ao longo do
tempo de seguimento pós-operatório

%PEP reganho

percentual da perda de excesso de peso que foi
recuperado, a partir do nadir.
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%PEP manutenção percentual da perda de excesso de peso que foi mantido,
a partir do nadir.
%PPini

percentual de perda do peso inicial

%Ret1

percentual de retenção de 1 hora no estudo de
esvaziamento gástrico por cintilografia

%Ret2

percentual de retenção de 2 horas no estudo de
esvaziamento gástrico por cintilografia

%Ret4

percentual de retenção de 4 horas no estudo de
esvaziamento gástrico por cintilografia

T0

tempo de captação inicial da cintilografia, imediatamente
após o término da ingestão da refeição-teste

T1

tempo de captação da cintilografia 1 hora após o término
da ingestão da refeição-teste

T2

tempo de captação da cintilografia 2 horas após o término
da ingestão da refeição-teste

T4

tempo de captação da cintilografia 4 horas após o término
da ingestão da refeição-teste
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RESUMO
Oliveira DRCF. Influência do volume e da velocidade de esvaziamento da bolsa
gástrica sobre a perda de peso tardia e a tolerância alimentar após derivação
gástrica em Y de Roux para tratamento da obesidade mórbida [tese]. São
Paulo: Faculdade de Medicina, Universidade de São Paulo; 2016.
INTRODUÇÃO: Não obstante os bons resultados e reprodutibilidade da
derivação gástrica em Y de Roux (DGYR), discutem-se ainda aspectos
técnicos que podem influenciar tanto o resultado na perda de peso, como a
qualidade de vida pós-operatória (PO). Atribui-se hoje a efeitos restritivos,
como volume da bolsa gástrica e sua velocidade de esvaziamento, assim como
a fatores metabólicos, o resultado da cirurgia. As influências morfofuncionais
não são totalmente compreendidas. OBJETIVO: Avaliar a influência do volume
da bolsa gástrica e sua velocidade de esvaziamento sobre a perda de peso e a
tolerância alimentar no PO de DGYR. MÉTODO: Pacientes em PO tardio de
DGYR; foram avaliados a percentagem de perda de excesso de peso (%PEP),
reganho de peso (%PEPreganho), tolerância alimentar por questionário de
tolerância (ES), volume da bolsa (V) por tomografia computadorizada
tridimensional (TC3D) e velocidade de esvaziamento da bolsa por cintilografia,
avaliada por percentual de retenção (%Ret) em 1, 2 e 4 horas. Foram
identificados pontos de corte para V e %Ret em 1 hora (%Ret1). A partir destes
parâmetros a amostra foi categorizada por V e %Ret1, e os dados
correlacionados com resultados em perda de peso e tolerância alimentar.
RESULTADOS: Foram estudados 67 pacientes. A idade mediana foi 51 anos,
91,04% sexo feminino, e IMC mediano inicial de 51,44 kg/m2. O tempo de
seguimento PO mediano foi de 47 meses. A amostra apresentou
60,27%PEPnadir como mediana da maior perda de peso PO e
16,13%PEPreganho. A mediana de V foi de 28mL; a %Ret em 1, 2, 4 horas
foras foram 8%, 2%, 1%, respectivamente. A pontuação mediana do ES foi 21.
Os pontos de corte considerados foram V=40mL, e %Ret1 de 12% e 25%.
Foram comparados subgrupos por V (V≤40mL, V>40mL) e por %Ret1
(%Ret1≤12%, 12%<%Ret1<25%, e %Ret1≥25%). Na análise categorizada por
V, houve associação entre V≤40mL e maior velocidade de esvaziamento até 2
horas (V≤40mL: %Ret1=6, %Ret2=2, p=0,009; V>40mL: %Ret1=44,
%Ret2=13,5, p=0,045). Na análise categorizada por %Ret1, observou-se
associação entre maior velocidade de esvaziamento em 1 hora e melhor
evolução ponderal tardia, representada por menor %PEPreganho (p=0,036), e
maior %PEPatual (p=0,033) no grupo com %Ret1≤12%. Na avaliação do ES,
associou-se melhor tolerância alimentar (ES>24) e menor %Ret1 (p=0,003).
CONCLUSÕES: Houve associação do volume da bolsa gástrica com a
velocidade de esvaziamento. O esvaziamento mais rápido correlacionou-se
com maior %PEP tardia, menor reganho de peso e melhor tolerância alimentar.
Estes dados sugeriram que a presença de bolsa gástrica pequena, com menos
de 40 mL, e com rápido esvaziamento, são parâmetros importantes para
adequado resultado tardio na DGYR. O uso da TC3D e da cintilografia para
avaliação morfofuncional da DGYR podem contribuir para investigação do
reganho de peso e intolerância alimentar PO.
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Descritores: cirurgia bariátrica; derivação gástrica; gastroplastia; tomografia
computadorizada por raios X; imagem tridimensional; cintilografia;
esvaziamento gástrico; perda de peso; consumo de alimentos; vômito.
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ABSTRACT
Oliveira DRCF. Influence of gastric pouch volume and emptying rate on weight
loss and food tolerance after Roux-en-Y gastric bypass for the treatment of
morbid obesity [Thesis]. São Paulo: "Faculdade de Medicina, Universidade de
São Paulo"; 2016.
INTRODUCTION: Despite the good results and good reproducibility of the
Roux-en-Y gastric bypass (GBP), discussions about technical aspects still
remain. Postoperative anatomy can influence the result in weight loss, as the
postoperative (PO) quality-of-life. Surgical results are nowadays attributed to
restriction, promoted by the small neo-stomach volume and its emptying, as
well as metabolic factors. These anatomical and functional influences on
surgical results are often poorly evaluated, and yet not fully understood.
OBJECTIVE: To evaluate the influence of the gastric pouch volume and its
emptying rate on weight loss, and food tolerance, in the late PO of GBP.
METHOD: Patients followed-up at HC-FMUSP in late PO of GBP; percentage of
excess weight loss (%EWL), weight regained (%EWLregain), food tolerance
with specific questionnaire (Suter Score, SS), gastric pouch volumetry (V) by
three-dimensional computed tomography (CT3D), and pouch emptying rate by
scintigraphy, evaluated by retention percentage (%Ret) in 1, 2, 4 hours, were
assessed. Cutoffs were identified for %Ret at 1 hour (%Ret1) and V. From
these parameters the sample was categorized by V and %Ret1, looking for
associations between V and %Ret and results in weight loss and food
tolerance. RESULTS: Eighty patients were enrolled and 67 completed the study.
The median age was 51 years, 91.04% were female, with initial median BMI of
51.44 kg/m2. The PO median follow-up time was 47 months. The sample
showed median of 60.27% as EWLnadir as PO better weight loss, with 16.13%
of EWLregain. The median V was 28mL; %Ret at 1, 2, 4 hours were 8%, 2%,
1%, respectively. The median score of SS was 21. The cutoff points considered
were V=40mL, and %Ret1=12% and 25%. Subgroups were compared by V
(V≤40mL, V>40mL) and Ret1% (%Ret1≤12%, 12%<%Ret1<25%, and
%Ret1≥25%). The categorized analysis by V found associations between
V≤40mL and higher emptying speeds up to 2 hours (V≤40mL: %Ret1=6,
%Ret2=2, p=0.009; V>40mL: %Ret1=44, %Ret2=13.5, p=0.045). In the
categorized analysis by %Ret1, it was found association between higher
emptying speed in 1 hour and higher late PO weight loss, represented by lower
%EWLregain (p=0.036), and higher late %EWL (p=0.033) in the group with
%Ret1≤12%, compared to the group %Ret1≥25%. Better food tolerance,
assessed by Suter questionnaire (SS>24), was associated with lower %Ret1
(p=0.003). CONCLUSIONS: There was an association between gastric pouch
volume and emptying rate. Smaller gastric pouch have shown faster gastric
emptying. The fastest gastric emptying was correlated with higher late %EWL,
less weight regain and better PO food tolerance. These data suggest that the
construction of small gastric pouch, with less than 40 mL, and with rapid
emptying rate, are important parameters for good outcomes in late
postoperative in GBP. The use of CT3D and scintigraphy for morphological and
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functional assessment of GBP can contribute in the evaluation of possible
causes of late postoperative weight regain and food intolerance.
Descriptors: bariatric surgery; gastric bypass; gastroplasty; tomography, X-ray
computed; imaging, three-dimensional; radionuclide imaging; gastric emptying;
weight loss; food consumption; vomiting.
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1 INTRODUÇÃO

A derivação gástrica em Y de Roux (DGYR) é na atualidade a cirurgia
bariátrica mais realizada no mundo e apresenta dezenas de variações técnicas
(BUCHWALD e BUCHWALD, 2002). A bolsa gástrica nestas diversas
apresentações da DGYR pode diferir bastante em comprimento e largura,
levando a reservatórios com diferentes formas e volumes, possivelmente com
repercussões funcionais ainda pouco conhecidas (MASON e ITO, 1967;
MASON et al., 1981; FOBI e FLEMING, 1986; CAPELLA et al., 1991;
WITTGROVE et al., 1996; RUTLEDGE, 2001; CAPELLA et al., 2008).
Conceito unânime no passado (MASON et al., 1998), a limitação
mecânica da ingestão alimentar como base do resultado do tratamento
cirúrgico da obesidade é hoje controverso. À luz dos conhecimentos atuais dos
efeitos metabólicos da DGYR, a antiga relação entre a contenção do
esvaziamento gástrico e perda de peso é paradoxal (LE ROUX et al., 2006;
MORÍNIGO et al., 2006; NÄSLUND et al., 2006; CUMMINGS e OVERDUIN,
2007; MIRAS e LE ROUX, 2013; DIRKSEN et al., 2013a). Ainda assim, os
efeitos anatômicos diretos da DGYR podem ter relevância pela influência
morfofuncional na modulação de fenômenos hormonais (DIRKSEN et al.,
2013a).
Mesmo com estas evidências da maior complexidade dos seus
mecanismos de ação, ainda é conceito persistente que na DGYR a perda de
peso se dá por uma combinação de mecanismos restritivos. HORGAN et al.
(2010) em estudo multicêntrico de revisões endoscópicas da bolsa gástrica e
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AGJ, consideram que “a restrição mecânica do tamanho da bolsa gástrica e do
diâmetro da AGJ fator importante para obtenção do resultado cirúrgico, sendo
princípio bem sedimentado na cirurgia bariátrica”. Porém, qual o nível de
evidência deste princípio? Este paradigma associando restringimento alimentar
e melhor controle ponderal leva hoje à associações entre reganho de peso com
perda de limitação de ingestão, diminuição da saciedade e aumento do
consumo alimentar, que por sua vez justificariam uma série de intervenções
cirúrgicas e endoscópicas sobre a bolsa gástrica, visando aumento de restrição
para reversão do reganho de peso (DAPRI et al., 2009; DAKIN et al., 2013;
IANELLI et al., 2013; SCHWEITZER et al., 2014).
O reganho de peso ocorre em número não desprezível de pacientes e
suas causas ainda não estão bem estabelecidas. Após dois anos da realização
de DGYR, 46% a 63% dos pacientes reganham parte do peso máximo perdido
(MAGRO et al., 2008; FARIA et al., 2009; HSIEH et al., 2014). Muitas vezes
esse reganho de peso é atribuído a falhas anatômicas, como dilatação da
bolsa e consequente aumento da capacidade de consumo alimentar
(MECHANICK et al., 2008), entretanto os parâmetros dessa associação não
estão bem sedimentados (HENEGHAN et al., 2014; ERNST et al., 2009).
A análise das possíveis causas de reganho de peso deve ser
sistematizada e passar pela avaliação anatômica pós-operatória (PO)
(KARMALI et al., 2013). O estudo radiográfico contrastado de esôfago,
estômago e duodeno (RxEED), ou no caso da DGYR, de esôfago, bolsa
gástrica e alça jejunal alimentar, e a endoscopia digestiva alta (EDA) são os
exames mais utilizados para esta avaliação (GANCI-CERRUD e HERRERA,
1999; TOPPINO et al., 2001; BRETHAUER et al., 2006). Mesmo quando
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realizada em conjunto, esta investigação traz poucas informações a respeito da
anatomia cirúrgica. Aspectos morfofuncionais PO de modo geral são mal
avaliados. Deste modo as evidências da real contribuição dos parâmetros
anatômicos no resultado da DGYR, assim como a interação entre eles,
mantêm-se pouco claras. Uma opção de investigação mais precisa é a
utilização da tomografia computadorizada helicoidal, com reconstrução
tridimensional (3D) da bolsa gástrica. O uso da tomografia computadorizada
tridimensional (TC3D) em cirurgia bariátrica é relativamente recente. Seu uso
na DGYR foi descrito em 2008 para investigação diagnóstica do remanescente
gástrico (ALVA et al., 2008a). O exame permite estudo morfológico da bolsa
gástrica, além de avaliação volumétrica. A TC3D torna mais preciso o cálculo
de volume e mais detalhado o estudo da anatomia (KARCZ et al., 2009;
BLANCHET et al., 2010), e pode ser importante ferramenta na avaliação de
maus resultados e de possíveis causas de reganho de peso PO (ALVA et al.,
2008b; KARCZ et al., 2009).
Os achados da investigação anatômica da bolsa gástrica apenas terão
fundamento caso a funcionalidade da mesma e o resultado cirúrgico sejam
afetados (HIGA et al., 2007). As correlações entre achados anatômicos e
funcionais com o resultado cirúrgico não estão bem sedimentados, portanto
suas avaliações em conjunto tem grande relevância.
Na avaliação funcional, o estudo do esvaziamento gástrico tem papel
fundamental quaisquer que sejam os mecanismos de ação da DGYR
enfocados, seja o retardo de esvaziamento gerando restrição, ou o rápido
esvaziamento causando maior estímulo neuroendócrino. A cintilografia é hoje o
exame de escolha para avaliação do esvaziamento gástrico, possibilitando
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maior correlação com o quadro clínico, e através da padronização de
resultados, melhor comparação dos mesmos (CHRISTIAN et al., 1986;
FLANAGHAN, 1996; SEOK et al., 2011).
No entanto o uso de avaliações radiológicas mais modernas e
específicas nos estudos da evolução PO em cirurgia bariátrica é raro na
literatura, seja para análise anatômica PO, com aferição da volumetria da bolsa
gástrica (ROBERT et al., 2015), ou para investigação funcional, com estudo da
velocidade de esvaziamento (NGUYEN et al., 2015).
O uso combinado da TC3D e cintilografia nesta avaliação morfofuncional
é, até o presente momento, inédito, assim como seu uso na investigação de
resultados no PO da DGYR.
A avaliação de resultado PO na DGYR passa também pela investigação
da qualidade de vida e avaliação alimentar (MOOREHEAD et al., 2003; SUTER
et al., 2007; OVERS et al., 2012). Fatores anatomofuncionais da gastroplastia
podem ter efeito na tolerância alimentar e nas escolhas alimentares PO,
gerando comportamentos alimentares adaptativos, secundários a vômitos e a
intolerâncias alimentares, influenciando a perda de peso (HALVERSON e
KOEHLER, 1981; MOIZE et al., 2003; MOREIRA et al., 2015).
Independentemente das dúvidas sobre a investigação anatômica PO
mais adequada e diferentes linhas teóricas sobre o papel da bolsa gástrica no
controle da fome e saciedade, é recorrente na literatura a busca por evidências
de comprovação do conceito de que bolsas pequenas associam-se a melhor
resultado PO, assim como de padrões anatômicos de referência para esta
bolsa, ou qual o limite de seu volume para predição de melhor resposta
cirúrgica com a DGYR.
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ROBERTS et al. (2007) refere, resumindo a miríade de estudos
existente sobre o tema, que as evidências da "influência das dimensões da
bolsa gástrica na perda de peso após a DGYR são infrequentes e
inconsistentes.” Desta forma, não há na atualidade embasamento para a
padronização do tamanho da bolsa gástrica na DGYR, ou para uso deste
critério na análise de resultados PO, ou para indicação de procedimentos
revisionais, objeto de grande interesse atual (SHIMIZU et al., 2013; PATEL et
al., 2011).
Melhores avaliações morfofuncionais na DGYR podem gerar melhor
entendimento das inter-relações entre a anatomia cirúrgica e suas
consequências funcionais, e maior compreensão destas influências anatômicas
e funcionais sobre a evolução ponderal e sobre a tolerância alimentar.
Melhor interpretação das interações entre o volume da bolsa gástrica e
seu esvaziamento pode trazer importante contribuição no entendimento dos
mecanismos de ação da DGYR e auxiliar na avaliação de resultados no
seguimento PO, trazendo grandes benefícios aos pacientes.

2 OBJETIVO
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2 OBJETIVO

Correlacionar o volume e a velocidade de esvaziamento da bolsa
gástrica com os resultados de perda de peso e tolerância alimentar, no pósoperatório tardio de pacientes submetidos à derivação gástrica em Y de Roux
para tratamento cirúrgico da obesidade mórbida.

3 REVISÃO DA LITERATURA
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3 REVISÃO DA LITERATURA

3.1 CIRURGIA DA OBESIDADE
A obesidade mórbida é uma doença crônica e incurável, porém
cirurgicamente controlável (FOBI, 1997, 2004). Todos os tratamentos
conservadores para tratamento da obesidade ainda são pouco efetivos (BISH
et al., 2005), com altos índices de recidiva e de abandono.
Intervenções no estilo e hábitos de vida, com exercícios, dieta e
modificações comportamentais, são eficientes em induzir perdas de peso em
torno de 10% a 20% (WADDEN et al., 2004) e estas perdas de peso
relativamente pequenas, se sustentadas, poderiam trazer benefícios no
controle de comorbidades (DEITEL, 2001a; KALARCHIAN et al., 2012).
Entretanto, em até 90% dos pacientes o emagrecimento obtido clinicamente
não se sustenta em longo prazo (MIRAS e LE ROUX, 2013) e apenas um em
cada seis indivíduos adultos com obesidade mantém uma perda de 10% do
peso por um ano (KRASCHNEWSKI et al., 2010). Relatos de manutenção de
perdas de peso mais expressivas com tratamento clínico são bastante raros
(MARZOCCHI et al., 2009).
Estima-se que dos 78 milhões de norte-americanos adultos com
obesidade, entre 50% e 70% estejam constantemente tentando perder peso
(BLOMAIN et al., 2013). Aproximadamente 35% do peso perdido por meio de
modificações alimentares e comportamentais é recuperado em até um ano e,
após cinco anos, 50% dos pacientes retornará ao peso inicial (SARWER et al.,
2009).
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“Baros" e “bari" são radicais com origens nos idiomas grego e hebraico,
e apresentam uma miríade de significados. Interessantemente podemos
associar todos eles à morbidade do excesso de peso: fardo, carga, peso,
pressão, gordura (DEITEL e MELISSAS, 2005). De “bari" deriva “bariátrico",
termo que engloba um grupo de procedimentos cirúrgicos sobre o estômago e
intestino delgado, que promovem perda de peso sustentada e melhora de
doenças associadas e suas consequências metabólicas (PORIES, 2008).
A cirurgia bariátrica iniciou em 1952, com Henrikson, cirurgião sueco
autor do relato de um caso de ressecção intestinal como tentativa de controle
da obesidade em uma, em suas palavras, “mulher cujo apetite era maior que
seu caráter” (KREMEN et al., 1954; HENRIKSON, 1994). O estranhamento que
a leitura desta frase hoje causa traduz o enorme avanço no conhecimento
fisiopatológico da obesidade, do qual tem grande participação a cirurgia. Em
meio século de história as bases da doença passaram de causas emocionais e
comportamentais, para complexas inter-relações genéticas, endócrinas,
inflamatórias, neuronais, metabolômicas, microbiômicas e ambientais (LE
ROUX et al., 2006; KAPLAN e WALKER, 2012; NIEUWDORP et al., 2014).
As gastroplastias colocaram novamente a cirurgia gástrica em evidência.
Após o término do século das gastrectomias, na década de 1990 o estômago
era novamente foco de grande interesse cirúrgico, protagonista no tratamento
de uma doença mundialmente epidêmica, e de grande impacto na saúde,
sociedade e economia globais (FONG et al., 2012; BRIMBLECOMBE et al.,
2010).
O tratamento cirúrgico da obesidade nas últimas décadas sedimentou-se
como o mais efetivo, sendo hoje o padrão-ouro de terapia da obesidade
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mórbida (BUCHWALD et al., 2004; COLQUITT et al., 2003). A despeito dos
bons resultados da cirurgia bariátrica, a busca de otimização deste tratamento
é foco de interesse constante do cirurgião desde o início da experiência
mundial. Diversas descrições técnicas, baseando-se nos princípios de
mecanismos de ação de disabsorção, restrição ou combinação de ambos, e
propostas de variações de uma mesma técnica, foram apresentadas ao longo
de quase meio século, visando aperfeiçoamento de resultados, diminuição de
morbimortalidade direta, relacionada ao próprio procedimento cirúrgico, e
indireta, secundária ao melhor controle em longo prazo da obesidade e das
suas comorbidades (MASON e ITO, 1967; SCOPINARO et al., 1979; MASON
et al., 1981; CAPELLA et al., 1991; PAYNE et al., 1996; WITTGROVE et al.,
1996; BUCHWALD e BUCHWALD, 2002; FOBI, 2004).

3.2 DERIVAÇÃO GÁSTRICA EM Y DE ROUX
Sobressaindo-se em relação à diversas outras proposições técnicas, a
DGYR solidificou-se como o procedimento bariátrico mais realizado no mundo,
com melhor combinação entre índices de sucesso e de complicações
(BUCHWALD e OIEN, 2013; ANGRISANI et al., 2015).
Cirurgia inicialmente análoga à gastrectomia parcial com reconstrução à
Billroth II, com o diferencial da preservação do segmento gástrico distal, a
DGYR foi proposta em 1966 para tratamento da obesidade por constatação de
que pacientes submetidos à gastrectomia para tratamento da úlcera péptica
tinham dificuldades em manter o peso (MASON et al., 1981). Este
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procedimento sofreu modificações subsequentes por duas décadas até se
consolidar, no fim dos anos 80, como técnica bem estabelecida e efetiva para
tratamento da obesidade mórbida, sendo a partir de então mundialmente
difundido (Figura 1).
A DGYR consiste na divisão do estômago em duas câmaras, uma
pequena, proximal, e outra constituída do restante do estômago, excluído do
contato com alimentos. A reconstrução alimentar dá-se por anastomose
gastrojejunal (AGJ) entre a bolsa gástrica e o jejuno, em Y de Roux. Deste
modo, a secreção gastrobiliopancreática segue pelo duodeno e jejuno inicial,
encontrando a jusante, ao nível da enteroanastomose, os nutrientes trazidos
da bolsa gástrica pela alça jejunal alimentar. A partir deste ponto há maior
absorção de nutrientes, no restante do intestino, denominado alça comum.
Como uma evolução de procedimentos antecessores, a DGYR
demonstrou, por sua efetividade e diferenças em relação às técnicas
precedentes, que a restrição gástrica ou a disabsorção intestinal não eram os
únicos mecanismos cirúrgicos de ação sobre controle da obesidade.
Os fatores de influência anatômica mais associados aos resultados
cirúrgicos da DGYR são o tamanho da bolsa gástrica, o diâmetro da AGJ, e o
comprimento das alças intestinais do Y de Roux. Ao longo de mais de 40 anos
desde sua apresentação, foram descritas mais de 30 variações técnicas de
DGYR, seja na configuração da bolsa gástrica, na AGJ, ou na reconstrução do
trânsito alimentar (MASON e ITO, 1967; MASON et al., 1975; MASON et al.,
1981; FOBI E FLEMING, 1986; CAPELLA et al., 1991; CAPELLA e CAPELLA,
1996; WITTGROVE et al., 1994; FOBI et al., 2001; BUCHWALD e
BUCHWALD, 2002; CAPELLA et al., 2008) (Figura 1).
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ANASTOMOSE MECÂNICA LINEAR
HIGA, 2000
AGJ MANUAL CALIBRADA
DE LA TORRE e SCOTT, 1999

MICROBOLSA

LAPAROSCOPIA

Y ROUX

AGJ CIRCULAR
OGIVA VIA ABDOMINAL

VASSALLO, 1997
ALÇA LONGA +
GASTROPLASTIA
TRANSITÓRIA +

MICROBOLSA
SEM ANEL

RUTTLEDGE, 1997
(”MINI” GASTRIC BYPASS)
BOLSA LONGA

BANDA DE
CONSTRIÇÃO

RECONSTRUÇÃO BII

(INICIAL ABSORVÍVEL
EM 6 MESES)

WITTGROVE e CLARK, 1994

LAPAROSCOPIA
AGJ CIRCULAR
OGIVA VIA ORAL

BROLIN, 1992
ALÇA LONGA SEM ANEL

FOBI, 1991
TRANSECÇÃO

MICROBOLSA
SEM ANEL

ANEL DE SILICONE
INTERPOSIÇÃO ALÇA ALIMENTAR
BOLSA VERTICAL LONGA E ESTREITA

TORRES e OCA, 1987
ALÇA LONGA

SALMON, 1988
ALÇA LONGA + ANEL DE CONSTRIÇÃO

PARA FALHA
DE RESULTADO

LINER e DREW, 1986
REFORÇO DA ANASTOMOSE COM

FOBI, 1986, 1989

BANDA DE FÁSCIA

ANEL DE SILICONE
LAWS, 1981
ANEL DE
CONSTRIÇÃO

Y de ROUX

OCA e TORRES, 1980
SEPTAÇÕES
MASON, 1982

TORRES e OCA, 1983
ALÇA LONGA
TRETBAR, 1978

BOLSAS VERTICAIS

GRIFFEN, 1977

ALDEN, 1977

TRANSECÇÃO + Y ROUX

SEPTAÇÃO
Y de ROUX
BOLSAS HORIZONTAIS

MASON e PRINTEN, 1975 (V < 50 ml)
MASON e ITO, 1967
MASON, 1966 (V 100 - 150 ml)
MASON e PRINTEN, 1971
TRANSECÇÃO HORIZONTAL
PARCIAL

RECONSTRUÇÃO BII

BILLROTH, 1889

Figura 1. Histórico das Gastroplastias e Derivações Gástricas
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Em pesquisa com os membros da Sociedade Americana de Cirurgia
Bariátrica e Metabólica (ASMBS), realizada em 2006, MADAN et al. (2008)
encontraram algumas características comuns à maioria das DGYR realizadas,
porém preponderou a grande variabilidade técnica. A bolsa gástrica tinha
volume médio de 25 cc (com grande variação, entre 1 e 120 cc). A AGJ de
escolha foi a circular para 43% (61% destes utilizavam grampeador 25 mm, e
43%, 21 mm), 41% realizavam anastomose mecânica linear e 21% suturavam-na manualmente. A AGJ era calibrada por 87% dos cirurgiões, de diversas
formas (68% por sondas e 22% com EDA intra-operatória, entre outras
variadas formas, como pelo comprimento do grampeamento linear). Apenas 5%
dos cirurgiões utilizavam anel de constrição. A reconstrução do trânsito
alimentar era realizada em Y de Roux por 99,5% dos pesquisados, com amplas
variações nas escolhas dos tamanhos das alças intestinais, sendo que a
alimentar média foi de 114 cm (35 - 225 cm) e a biliopancreática média de 48
cm (10 - 250 cm). Apenas 2% dos entrevistados mediam rotineiramente a alça
comum.
Há uma tendência à modificações técnicas ao longo do tempo,
evolutivamente dependente dos resultados, demonstrando que a técnica ideal
ainda não está estabelecida (Figura 1). TALIEH et al. (1997), em pesquisa
semelhante, haviam encontrado que apenas 28% dos cirurgiões mediam a
bolsa durante sua construção, e apenas 43% seccionavam o estômago, com a
maioria realizando apenas gastroplastia por septação, hoje abandonada.
Estas variações não podem ser vistas como corretas ou incorretas,
porém os resultados acabam definindo as preferências da maioria dos
cirurgiões. A grande diversidade técnica da DGYR demonstra esta busca pela
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otimização dos resultados a partir das mudanças anatômicas, baseando-se nos
pilares fundamentais dos mecanismos de ação da cirurgia bariátrica, limitação
da ingestão alimentar e diminuição da absorção intestinal de nutrientes,
conceitos que remontam aos anos 60 (MASON e ITO, 1967; DEWIND e
PAYNE, 1976), assim como decorre também da evolução tecnológica dos
materiais cirúrgicos. O avanço nos grampeadores cirúrgicos contribuiu
possivelmente para a disseminação da secção gástrica na gastroplastia, e o
advento da laparoscopia, possivelmente estimulou a realização de bolsas
gástricas menores.
A efetividade das diversas adaptações da gastroplastia na DGYR é foco
de ampla discussão. Este aspecto tem grande importância, uma vez que estas
variações morfológicas da bolsa gástrica tornam-se relevantes somente se
produzirem alterações fisiológicas capazes de modificar os resultados da
cirurgia (HIGA et al., 2007).

3.2.1 Bolsa Gástrica
MASON e ITO (1967) descreveram a primeira gastroplastia, horizontal e
sem transecção gástrica, adaptada por TORRES et al. (1983) para DGYR com
bolsa vertical, e posteriormente por FOBI (1993), com transecção gástrica,
bolsa vertical e colocação de anel de constrição de silicone (Figura 1).
FOBI (1993) e CAPELLA et al. (2008) defendem as bolsas longas e
estreitas, baseando-se no conceito de que o retardo da velocidade de
esvaziamento gástrico seria importante para o adequado resultado cirúrgico.
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Capella fundamenta-se nos princípios físicos da dinâmica de fluidos de
Poiseulle e LaPlace para embasar a lentificação do esvaziamento dos
reservatórios na configuração proposta por ele. Havia entendimento de que a
limitação do fluxo alimentar seria fundamental, melhorando o resultado
cirúrgico, por diminuição da ingestão alimentar, e consequentemente reduzindo
o consumo calórico.
A gastroplastia vertical, introduzida por Mason em 1971 (MASON et al.,
1998) como alternativa simplificada às gastroplastias com derivações
intestinais, foi também fundamentada nestas mesmas premissas, de que a
diminuição do reservatório gástrico e a criação de um pseudopiloro, para
modulação do fluxo alimentar, seriam parâmetros determinantes de efetividade
de uma técnica bariátrica (ECKHAUSER et al., 1983).
FOBI (1997), mesmo preconizando bolsas mais longas, porém estreitas,
e uso de anel de constrição como mecanismo de manutenção da restrição,
atribui ao alargamento destes reservatórios as falhas de resultado, por perda
da contenção alimentar, e menor controle da saciedade. No entanto o autor
descreveu a revisão de DGYR para DGYR distal, com aumento da derivação
intestinal, e consequente aumento do componente disabsortivo da cirurgia,
como opção terapêutica para casos de reganho de peso, em detrimento ao
redimensionamento da bolsa gástrica (FOBI et al., 2001).
RYOU et al. (2009) por sua vez defendem o conceito de que bolsas
menores e com anastomoses estreitas é a configuração com melhor resultado
potencial.
A cirurgia proposta por Fobi sofreu variações, uma das mais relevantes
delas descrita por WITTGROVE et al. (1994), pioneiros na DGYR
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laparoscópica, que propuseram a redução significativa do comprimento da
bolsa gástrica e não colocação de anel de constrição, tendência bastante
aceita hoje como um dos modelos ideais de DGYR. WITTGROVE e CLARK
(2000), avaliando os resultados de até 60 meses em 500 pacientes, atribuíram
os bons resultados tardios encontrados à menor capacidade volumétrica da
bolsa gástrica, confeccionada segundo os autores no menor tamanho
tecnicamente possível, 15 cc, e baseada na pequena curvatura gástrica,
porção menos elástica do estômago, portanto menos susceptível à dilatação
que as bolsas fúndicas. Desta forma mesmo que o reservatório distenda e
aumente em 100%, ainda assim continuará pequeno.
SAPALA et al. (2001) propõe a microbolsa gástrica (“micropouch") com
transecção gástrica a 1 cm da transição esofagogástrica (TEG) como a mais
adequada para melhor perda de peso, por menores riscos de distensão e
dilatação. A atribuição ao aumento do reservatório gástrico e da AGJ como
mecanismo de perda de resultado cirúrgico é recorrente. GOYAL et al. (2013)
em estudo de intervenção endoscópica sobre a bolsa gástrica no reganho de
peso após DGYR, afirmam que “a bolsa gástrica e a AGJ gradualmente
alargam com o tempo”.
Estas variações e conceitos demonstram que a técnica de configuração
anatômica da bolsa gástrica na DGYR é foco de discussão que se estende,
das primeiras descrições do procedimento por MASON e ITO (1967) e MASON
et al. (1975), à atualidade. Inicialmente horizontal, composta de fundo gástrico,
com paredes com menor componente muscular e maior complacência, as
bolsas gástricas apresentavam dilatação, associada a reganho de peso. Entre
1966 e 1970 não havia preocupação com aferição do volume da bolsa, e o
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calibre da estomia era amplo, 20 mm. Entre 1972 e 1974 os reservatórios
tornaram-se maiores, e anastomose a menor possível; entre 1975 e 1978 o
volume passou a ser preconizado abaixo de 60 mL, e anastomose calibrada
entre 8 e 12 mm (ALDER e TERRY, 1977; MASON et al., 1981).
É bem aceito na atualidade o conceito da gastroplastia adequada na
DGYR representar uma bolsa gástrica pequena, vertical, baseada na pequena
curvatura do estômago, com fundo gástrico totalmente excluso do trânsito
alimentar. Busca-se o equilíbrio entre efeitos em perda e manutenção de peso,
incidência de complicações, qualidade de vida e alimentar, e a melhor resposta
neuroendócrina possível com a cirurgia.
A bolsa ideal da DGYR originalmente descrita por Mason, entre 100 e
150 cc, diminuiu no decorrer das modificações subsequentes, até os pequenos
padrões atuais (20-30 cc). Este tamanho de reservatório foi determinado
empiricamente, e sua construção baseia-se em critérios muito subjetivos,
podendo variar na prática diária de um mesmo cirurgião, dependendo de
diversas características do paciente, tais como sexo, grau de obesidade,
compleição física, tamanho do fígado, quantidade de gordura visceral,
presença de hérnia de hiato, e via de acesso cirúrgica (CAMPOS et al., 2008;
O’CONNOR e CARLIN, 2008).
Este fato talvez justifique a persistência de ampla variação técnica na
DGYR, com volumes de bolsa gástrica variando muito, com séries relatando
desde 10 até 100 cc (PORIES et al., 1982; FOBI et al., 1998; SCHAUER et al.,
2000; HIGA et al., 2001; BUCHWALD e BUCHWALD, 2002; COWAN, 2007).
Resultados semelhantes nestes diversos relatos denotam duas constatações: a
fraca influência deste parâmetro sobre a perda de peso, ou mais

Revisão da Literatura 50

provavelmente, que estes volumes estão mal estimados. HENEGHAN et al.
(2012) sugerem, por esta mesma linha de raciocínio, que seus achados pouco
conclusivos na avaliação de possíveis associações entre tamanho de
reservatórios, calibre de estomias e perda de peso, “pressupõe que as
definições aceitas de tamanhos normais de bolsa e estomia não são acurados”.
A anatomia cirúrgica adequada para atingir-se os efeitos restritivos aos
quais supostamente atribuem-se os resultados da DGYR é duvidosa
(CAPELLA et al., 2008; BOZA et al., 2012). Enquanto alguns cirurgiões
preconizam a realização de bolsas gástricas longas e estreitas, atribuindo a
estas menor fluxo de esvaziamento (Fobi, 1993; CAPELLA et al., 2008), outros
realizam bolsas pequenas, de 10 a 15 mL, fundamentando seus resultados
também numa suposta maior restrição (BOZA et al., 2012). No entanto,
volumes pequenos podem advir de diferentes conformações. Baseando-se na
fórmula de volume de um cilindro (V=π x r2 x h), duas bolsas bem diferentes,
uma longa e estreita (10 cm x 1,5 cm, V=18 cc) e outra curta e menos estreita
(3cm x 2,5 cm, V=15 cc) teriam volumes muito semelhantes. Porém o
esvaziamento destes dois modelos pode ser bastante diferente (CAPELLA et
al., 2008). Portanto, qual seria a melhor configuração, entre forma, volume e
esvaziamento, para melhores resultados?
HAMDI et al. (2014) baseiam-se exclusivamente na altura do
reservatório gástrico, utilizando como critério de cirurgia revisional o
comprimento maior ou igual a 5 cm da TEG à AGJ, medido endoscopicamente.
Já BRETHAUER et al. (2006) elegem como definições de anatomia anormal da
bolsa gástrica quando sua altura excede 6 cm e/ou sua largura ultrapassa 5
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cm. HENEGHAN et al. (2014), entretanto, encontraram dimensões médias
menores, de 5,8 cm x 4,0 cm, nos pacientes com reganho de peso.
Por sua vez, Capella e Fobi atribuem a diferenças nas larguras das
bolsas o parâmetro de maior importância para predição de resultados (HIGA et
al., 2007; CAPELLA et al., 2008).
Essas divergências nas avaliações, assim como nos achados, mostram
que a análise segmentada destas medidas não pode ser utilizada para
avaliação de tamanho, ou de volume, da bolsa gástrica. A gastroplastia constrói
um reservatório tridimensional e assimétrico, e a consideração de apenas uma
de suas medidas impossibilita uma avaliação estrutural mais acurada.
Acrescente-se às diferenças entre os diversos modelos cirúrgicos o fato
de que uma mesma técnica de gastroplastia pode gerar reservatórios
estruturalmente assimétricos, caso as paredes gástricas anterior e posterior
fiquem desalinhadas durante o seu grampeamento. Deste modo, cálculos de
volume por fórmulas, com as medidas de altura e largura obtidas a partir de
dados do intra-operatório, ou de imagens radiográficas bidimensionais,
dificilmente terão validade.
Atualmente os resultados com a DGYR são embasados mais em
fenômenos neuro-humorais, decorrentes de estímulos nervosos e hormonais
gerados no trato digestivo, que nos antigos conceitos de restrição e
disabsorção.
ECKHAUSER et al. (1983), expressando visão de vanguarda, afirmou
que "a superioridade da derivação gástrica poderia advir da exclusão do antro
e do duodeno, interferindo em mecanismos neuro-humorais envolvidos na
regulação do apetite e saciedade”.
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PORIES et al. (1987) foi pioneiro ao relatar que os benefícios
metabólicos da DGYR não advinham apenas da perda de peso, e que esta não
era consequente apenas da limitação da ingestão de alimentos e da menor
absorção nutricional. Fenômenos entero-hormonais, atualmente foco de
extensa investigação, explicam, de forma mais abrangente, os amplos efeitos
das mudanças promovidas cirurgicamente no trato gastrointestinal sobre a
regulação da homeostase energética e sobre fenômenos neuroendócrinos,
com influência direta na perda de peso e no controle de doenças metabólicas
(RUBINO e MARESCAUX, 2004; STRADER, 2006; CUMMINGS e OVERDUIN,
2007; GELONEZE et al., 2009).
No entanto, estes estímulos neuroendócrinos são desencadeados pelas
modificações anatômicas geradas na DGYR. Não obstante o menor papel da
restrição e da disabsorção nos efeitos da cirurgia, a bolsa gástrica
possivelmente tem sua influência nestes fenômenos metabólicos. A exclusão
do fundo gástrico, a modulação da velocidade do trânsito alimentar
gastrointestinal e o estímulo precoce do intestino delgado são importantes
mecanismos teóricos, com fundamentação experimental, de ação da DGYR
sobre estes fenômenos hormonais (CUMMINGS et al., 2002; CUMMINGS e
OVERDUIN, 2007), que podem então ser influenciados cirurgicamente de
diferentes maneiras, dependentes de variações técnicas do procedimento.
MIRAS e LE ROUX (2013), a partir dos conhecimentos metabólicos
atuais, propõem hipótese correlacionando o maior esvaziamento gástrico após
a DGYR à elevação dos níveis sérios dos hormônios intestinais peptídeo
tirosina-tirosina (PYY) e peptídeo-1 semelhante ao glucagon (GLP-1), hoje
reconhecidamente relacionados ao controle da

saciedade, com efeitos no
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núcleo arqueado do hipotálamo. O controle da fome também seria
consequente da sinalização aferente vagal no núcleo trato solitário. Estas
reações neuro-hormonais corroboram a idéia de menor influência da restrição
nos resultados da DGYR, sugerindo inclusive associação inversa, ou seja,
bolsas com mais rápido esvaziamento estimulariam mais rápida e efetivamente
estas sinalizações. No entanto, mantém a relação entre o pequeno reservatório
gástrico gerado na DGYR e os resultados cirúrgicos. Portanto, em
contraposição à teoria restritiva, seria a bolsa pequena e com rápido
esvaziamento a configuração ideal da DGYR?
HORNER et al. (2011) associam aos mecanismos entero-hormonais a
modulação de receptores intestinais. A maior velocidade de esvaziamento
gástrico eleva os níveis séricos de GLP-1 e PYY, diminui mais rapidamente a
concentração pós-prandial de grelina e estimula mecano e quimiorreceptores
intestinais que geram a saciação (tamanho da refeição) e a saciedade (inibição
pós-prandial do apetite).
DIRKSEN et al. (2013a,b), demonstram a relação direta entre o
esvaziamento da bolsa gástrica e a velocidade de trânsito alimentar intestinal
com efeitos hormonais após a DGYR, como a elevação das concentrações
séricas de PYY e GLP-1, correlações corroboradas por achados semelhantes
(VERDICH et al., 2000; CUMMINGS et al., 2002; PORIES, 2008; MEGUID et
al., 2008; BLOMAIN et al., 2013).
Deste modo, os mecanismos de ação da DGYR demonstram-se mais
amplos que os puramente mecânicos, e a associação entre o aumento da
velocidade de trânsito gastrointestinal e maiores níveis séricos de enterohormônios que controlam a fome e saciedade após cirurgia bariátrica é bem
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documentada (WREN et al., 2001; LE ROUX et al., 2006; MORÍNIGO et al.,
2006; NÄSLUND et al., 2006; CUMMINGS e OVERDUIN, 2007; MIRAS e LE
ROUX, 2013; DIRKSEN et al., 2013a).
Da maior velocidade de esvaziamento da bolsa gástrica, sem restrições
por meio de próteses ou de anastomoses estreitas, espera-se presença mais
precoce dos alimentos parcialmente digeridos nas porções mais distais do
intestino delgado, e consequentemente modulação da produção de peptídeos
intestinais (CUMMINGS e OVERDUIN, 2007).
De bolsas gástricas maiores, por sua vez espera-se, pela presença de
fundo gástrico em contato com alimentos, maior produção de grelina pelas
células A e X, e maior complacência da parede gástrica, com menor ativação
de mecanorreceptores que inibem a produção de grelina (PHILLIPS e
POWLEY, 1996). Entretanto o real papel deste entero-hormônio nos resultados
da DGYR ainda é controverso, como descrevem CUMMINGS et al. (2002) e
BARAZZONI et al. (2013), reportando efeitos inconclusivos da DGYR sobre os
níveis de grelina, com redução, manutenção, ou elevação dos mesmos no PO.
Associados aos mecanismos metabólicos, efeitos comportamentais e
alimentares, decorrentes de aspectos técnicos de construção da bolsa gástrica,
podem também influenciar o resultado da DGYR, trazendo novamente à tona
os conceitos de restrição da ingestão alimentar como um dos fatores
importantes no resultado cirúrgico (POVES et al., 2006; FARIA et al., 2009;
GODOY et al., 2012).
Estes comportamentos alimentares adaptativos, secundários a vômitos e
a intolerâncias alimentares, acarretam menor ingestão de alimentos com maior
poder sacietógeno, proteicos e ricos em fibras, e maior ingestão de
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carboidratos e alimentos menos consistentes (HALVERSON et al., 1981;
MOIZE et al., 2003; MOREIRA et al., 2015). Desta forma a restrição poderia
contribuir negativamente com o resultado cirúrgico.
ERNST et al. (2009) demonstrou diferenças significativas entre o
comportamento alimentar de pacientes submetidos à DGYR e à cirurgia de
bandagem gástrica ajustável (LapBand®). Ambas as cirurgias baseiam-se na
construção de um pequeno reservatório gástrico, porém a restrição gerada pela
banda gástrica determinou intolerância a certos alimentos e regurgitação,
gerando mudanças alimentares adaptativas, com predomínio de dieta pastosa
e semi-líquida, e diminuição do consumo de carnes magras, frutas e vegetais
(alimentos ricos em fibras, mais sacietógenos, de menor índice glicêmico e
maior poder de estímulo incretínico), visando diminuição do desconforto e da
frequência de vômitos, acarretando potencialmente menor perda de peso. Este
padrão pode ser também observado na DGYR com uso de anel de constrição,
onde há maior frequência de vômitos e intolerância a alimentos proteicos
(ARASAKI et al., 2005; NOVAIS et al., 2011; RASERA Jr. et al., 2016).
Na ausência de contenção mecânica espera-se, após a gastroplastia da
DGYR, aumento da velocidade de esvaziamento gástrico, pela diminuição da
complacência secundária ao menor volume e ausência do piloro. LE ROUX et
al. (2006), JACOBSEN et al. (2012), WANG et al. (2012) e DIRKSEN et al.
(2013a) demonstram este efeito, enquanto NÄSLUND e BECKMAN (1987), e
SUZUKI et al. (1987), encontraram resultados divergentes. HOROWITZ et al.
(1982, 1986), por sua vez demonstram apenas aumento de velocidade de
esvaziamento para líquidos, não para sólidos, em bolsas gástricas de DGYR.
Diferenças técnicas podem explicar esta disparidade. Note-se o intervalo de
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mais de 20 anos entre os experimentos atuais e os conduzidos na década de
80. As gastroplastias horizontais, englobando o fundo gástrico e com
anastomose objetivando restrição, explicariam os resultados de diminuição de
esvaziamento encontrados no passado. Por sua vez as gastroplastias mais
atuais, verticais, de pequena curvatura e sem fundo gástrico, e com
anastomoses sem tanto enfoque restritivo, justificam os achados dos estudos
mais recentes.
A modulação das velocidades de esvaziamento gástrico e de trânsito
alimentar intestinal, dependente do modelo de DGYR, pode levar a estímulos
hormonais distintos, justificando disparidades de resultados (DIRKSEN et al.,
2013a). Maior restrição pode então implicar em menor velocidade de
esvaziamento gástrico, menor velocidade de trânsito intestinal, menor
exposição ileal a nutrientes, e consequentemente menor estímulo, ou pior
resposta, entero-hormonal. Bolsas gástricas menores e com rápido
esvaziamento otimizariam estes efeitos hormonais positivos? E quais as metas
destes parâmetros morfofuncionais a serem almejadas na DGYR?

3.2.2 Anastomose Gastrojejunal
A AGJ é um parâmetro anatômico potencialmente calibrável no intraoperatório e passível de intervenção endoscópica no PO. O estabelecimento
de relação causal com resultado cirúrgico a tornaria objeto importante tanto de
otimização técnica na DGYR primária, como de possibilidades terapêuticas
revisionais.
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O diâmetro da estomia influencia a função do reservatório gástrico de
armazenar o alimento e esvaziar o bolo alimentar ao intestino delgado. O
binômio bolsa gástrica-estoma modula conjuntamente a velocidade do fluxo
alimentar que chega ao jejuno, e possivelmente desta forma os consequentes
efeitos entero-hormonais e neuronais da DGYR (HANSOTIA et al., 2007).
O conceito de que o alargamento da AGJ influencia o resultado PO por
perda do controle da saciedade advém da era da gastroplastia vertical e foi a
base da introdução do uso de anel de constrição nas DGYR (ABU DAYYEH et
al., 2011). FOBI (1993), e CAPELLA e CAPELLA (1996), iniciaram o uso da
bandagem na bolsa gástrica a partir das experiências com a cirurgia de Mason,
e obtiveram os melhores resultados em perda de peso da literatura até então.
Porém a restrição significativa gerada pelo anel leva a complicações, pela
prótese em si (erosão, deslizamento) ou secundárias a problemas nutricionais
(intolerâncias alimentares, vômitos) (ARASAKI et al., 2005; RASERA Jr. et al.,
2016). Estes problemas relativos à contenção severa pelo anel podem também
ser encontrados nas estenoses de AGJ (HENEGHAN et al., 2014).
Os estudos associando o diâmetro da AGJ ao resultado em perda de
peso são embasados pelo mecanismo restritivo de ação da DGYR. O aumento
da anastomose causaria maior velocidade de esvaziamento do reservatório
gástrico e consequente perda de restrição e maior consumo alimentar, com
reganho de peso.
ABU DAYYEH et al. (2011) associaram ao reganho de peso o diâmetro
da AGJ em PO tardio de DGYR. Embora não avaliado objetivamente, atribuiuse o aumento da velocidade de esvaziamento da bolsa gástrica ao maior
calibre da AGJ, e inferiu-se que o mecanismo de reganho foi a perda de
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restrição e de controle da saciedade. Interessantemente encontrou-se uma
relação diretamente proporcional entre as variáveis estudadas, sendo que para
cada 1 cm de aumento de calibre na AGJ havia 8% de aumento no reganho de
peso. Note-se que mesmo com o uso de instrumentos de medida objetiva da
AGJ, a sua avaliação por EDA é dependente do examinador, e o exame,
dinâmico, dificulta sobremaneira esta análise. Os 165 casos estudados foram
selecionados por sintomas de vômitos, dor epigástrica, e pelo próprio reganho
de peso, outro viés significativo. Em estudo subsequente, analisaram a
escleroterapia endoscópica como tratamento do reganho de peso. As AGJ
esclerosadas apresentavam em média 19±6 mm, medidas muito próximas do
limite considerado adequado, até 20 mm. Aos procedimentos foi atribuída
estabilização do peso, porém sem controle do diâmetro das anastomoses pósesclerose. Nesta série de 231 pacientes o diâmetro da AGJ já não mostrou-se
um preditor de resultado (ABU DAYYEH et al., 2012).
YIMCHAROEN et al. (2011) em avaliação endoscópica de 205
pacientes, utilizando-se dos mesmos parâmetros de anormalidade anatômica já
publicados pelo mesmo grupo, altura da bolsa >6 cm, largura >5 cm, e
diâmetro da AGJ >2 cm (BRETHAUER et al., 2006), encontraram alterações na
AGJ em 58,9%, bolsa alargada em 28,8%, e ambas alterações em 12,3% das
avaliações. Sugeriram, então, o papel preponderante da AGJ na evolução PO,
apesar do viés de seleção, uma vez que apenas pacientes com reganho de
peso foram avaliados.
O uso de grampeadores circulares para realização da AGJ poderia ser
um critério mais objetivo de diferenciação dos calibres, uma vez que a linha de
grampeamento circular potencialmente leva a diâmetros anastomóticos pré-
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definidos. Comparações de diferentes calibres destas AGJ circulares não
encontraram diferenças em perda de peso, tanto em PO inicial, como
NYGUYEN et al. (2003), avaliando grampeamentos com 21 ou 25 mm em 1
ano após DGYR, ou mais tardias, como COTTAN et al. (2009), em ensaio
prospectivo randomizado, controlado e cego, em dois anos PO, e SMITH et al.
(2011), em comparação semelhante com seguimento de três anos.
CAMPOS et al. (2008), buscando diferenças entre a perda de peso de
DGYR com diferentes AGJ (lineares, e circulares de 21 e 25 mm), não
encontraram correlação estatística entre estas variáveis.
GIORDANO et al. (2011) e PENNA et al. (2012), em meta-análises, da
mesma forma não encontraram diferenças de perda de peso nas comparações
entre anastomose circular e linear. Porém as AGJ circulares mostraram-se mais
propensas à estenose, além do maior risco de infecção de parede abdominal e
maior tempo operatório.
HENEGHAN et al. (2012), avaliando endoscopicamente pacientes com
mais de um ano após DGYR, e dividindo estes em dois grupos em resultado
satisfatório (percentual de perda de excesso de peso (%PEP) >50% ou índice
de massa corporal (IMC) <30 kg/m2 ) ou insatisfatório (reganho de ≥10 libras
após o nadir1), encontraram diferenças estatisticamente significantes nos
calibre das anastomose entre as duas evoluções, 2,1±0,8 cm e 2,5±1,0 cm,
respectivamente; na análise multivariada encontraram como variável anatômica
independente o calibre da AGJ, com razão de chances 1,5 vezes maior para
reganho de peso (p=0,01). Os resultados obtidos são de complexa
1

Do árabe Nadeer [Oposto]. Em astronomia e geografia é o ponto oposto do globo
terrestre, em relação ao zênite, ou o mais distante, na perspectiva do observador.
Utilizado para identificar o ponto de inflexão da curva de perda de peso.
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interpretação se levarmos em conta a proximidade das medidas, realizadas por
endoscopia, método de relativa subjetividade. Ademais, o critério de insucesso
cirúrgico utilizado é bastante discutível, já que a maioria dos pacientes
portadores de obesidade grau 3 operados mantém-se com obesidade grau 1
após a estabilização do peso, e apresentam um pequeno reganho de peso,
sendo 10 libras, ou 4,5 kg, talvez ponto de corte demasiadamente rígido.
Observaram, também, diferença estatística nos comprimentos das bolsas entre
os grupos com sucesso ou falha de resultado, respectivamente 5,0±2,4 cm e
5,8±2,6 cm, mais uma vez sobressaindo-se a diferença discreta entre estes
achados, também obtidos por endoscopia.
As evidências do efeito isolado da AGJ no resultado funcional da DGYR
são de difícil interpretação. CHRISTOU et al. (2006) encontraram, no
seguimento de 10 anos de pacientes submetidos à DGYR, sucesso em perda
de peso em 79,6% da amostra, atribuindo estes resultados à bolsas gástricas
pequenas, independentemente de AGJ amplas ("wide open"). HENEGHAN et
al. (2012), por sua vez, citam mecanismos restritivos como essenciais para o
bom resultado PO, e sugere o uso de anel de constrição como ferramenta
importante para maiores perda e manutenção de peso (HENEGHAN et al.,
2014). RASERA Jr. et al. (2016), entretanto, não identificaram diferenças
expressivas no %PEP após DGYR com e sem anel de constrição, com
resultados satisfatórios em perda ponderal e manutenção da mesma em
avaliação randomizada prospectiva até dois anos PO.
A relevância das análises envolvendo pequenas diferenças de calibre
em AGJ identificadas por endoscopia é questionável. Apesar da sua
importância na identificação de situações expressivas, como estenose da AGJ
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ou fístula gastrogástrica (FGG), a avaliação endoscópica da anatomia PO da
DGYR carece de critérios objetivos. Seja com uso do próprio endoscópio, de
medidor graduado, ou de análise morfométrica fotográfica digital, por programa
de computação específico (THOMPSON et al., 2013), a aferição é feita sempre
a partir de parâmetros visuais, em situação dinâmica. Excetuando-se a
percepção do fácil acesso da alça alimentar pelo endoscópio, a identificação de
AGJ ampla, com calibre semelhante ao jejuno, ou de evidente estenose, outras
informações obtidas por este método de avaliação serão sempre discutíveis.
A avaliação da anastomose por RxEED por sua vez baseia-se na
avaliação das imagens, influenciadas pelo esvaziamento da bolsa durante o
exame, o que também limita sua interpretação. Apenas a diminuição importante
do calibre da AGJ, ou estenoses, são evidentes neste método.
A pouca significância da influência de pequenas variações da AGJ no
resultado da DGYR também é evidenciada em revisão sistemática de diversas
tecnologias emergentes de intervenção endoluminal, realizadas iminentemente
sobre a estomia (DAKIN et al., 2013). Nas séries analisadas os critérios de
sucesso não são claros, o seguimento é curto, e os resultados são preliminares
e desapontadores, levando muitas destas novas tecnologias ao
desaparecimento.
A contribuição da redução do consumo calórico por restrição para o
resultado tardio da DGYR é pouco expressiva. SJÖSTRÖM (2008) refere que
apesar da redução inicial importante do consumo calórico, de 2.800 para 1.500
calorias/dia no PO mais inicial, este eleva-se para 1.800 a 2.000 calorias/dia
dez anos após a cirurgia bariátrica, demonstrando que a restrição substancial
da ingestão alimentar equaliza-se no PO tardio, não sendo o principal fator de
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manutenção de resultados em longo prazo. Esta mudança de padrão alimentar
pode explicar o reganho de parte do peso perdido, comum após o nadir da
perda de peso após DGYR. Este fenômeno adaptativo, porém, não se traduz
em retorno aos padrões alimentares do pré-operatório, assim como não
compromete os benefícios metabólicos obtidos, ou leva ao retorno ao peso préoperatório (MAGRO et al., 2008).
O reganho de peso limitado na maioria dos pacientes, assim como a
dissociação entre este e o melhor controle metabólico, sugere que outros
fenômenos que não a restrição contribuem para controle da fome e saciedade,
após a DGYR.
Fato é que as evidências da influência isolada de pequenas diferenças
na AGJ no resultado da DGYR são fragmentárias, seja na DGYR primária, seja
nos procedimentos revisionais de intervenção sobre a mesma (DAKIN et al.,
2013). Estes resultados corroboram a afirmação de CHRISTOU et al. (2006),
para os quais "não importa o tamanho do calibre da anastomose, após 6 a 12
meses todas estarão aproximadamente do diâmetro da alça jejunal à jusante.”
Desta forma, à exceção de AGJ evidentemente estenóticas, ou do uso de anel
de constrição, a real contribuição de diferenças menores no diâmetro desta
estomia nos resultados da DGYR, à luz das evidências atuais, é pequena.

3.2.3 Derivação Intestinal
Dos fatores de influência anatômica da DGYR sobre seus resultados
talvez a extensão da derivação intestinal no Y de Roux seja o mais investigado.
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O mecanismo de perda de peso por indução de disabsorção embasou os
primeiros procedimentos bariátricos, e sua modulação foi amplamente testada,
seja em variações técnicas da DGYR, seja em cirurgias revisionais, talvez pela
influência dos bons resultados em perda de peso das cirurgias disabsortivas,
ou pela facilidade técnica da reabordagem restrita ao intestino, a despeito do
alto índice de complicações das derivações jejuno-ileais (DEWIND e PAYNE,
1976).
TORRES et al. (1983), e TORRES (1991), em estudos de variações de
derivações jejunoileais, encontraram como denominador comum dos resultados
a extensão total do segmento intestinal no trânsito alimentar. Técnicas
diferentes onde a soma da alça alimentar e alça comum resultassem em mais
de 360 cm teriam resultados semelhantes, em perda de peso ou em incidência
de complicações nutricionais, não importando as diferenças nas medidas
segmentares das derivações.
TACCHINO (2015) em avaliação intra-operatória de 443 pacientes,
encontrou grande variação de extensão intestinal, entre 3,5 e 10,5 m, e média
de 6,9 m. Estes achados, embasados pelos estudos de TORRES (1991),
justificam os resultados cirúrgicos semelhantes em diferentes configurações da
derivação em Y de Roux na DGYR. Apesar de ampla variação nos
comprimentos das alças alimentar e biliopancreática na grande maioria dos
pacientes o total de intestino no trânsito alimentar se manterá acima de 3,6 m,
extensão descrita como suficiente para não causar disabsorção significativa.
SAVASSI-ROCHA et al. (2008) encontraram resultados semelhantes. A
grande variabilidade do comprimento intestinal total, com média de 671 cm de
extensão (434 - 900 cm), resulta em alça comum extensa, com média de 505
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cm na derivação em Y de Roux padrão da DGYR (alças alimentar e
biliopancreática em torno de 100 cm). Neste contexto, diferenças na alça
comum não se mostraram associadas à perda de peso em 1 ano PO. Para
haver repercussão na perda de peso, a ampliação da derivação intestinal do Y
de Roux deverá ser extensa o bastante para gerar diminuição significativa da
alça comum.
Este fato demonstra-se em ampla experiência na literatura da
modulação do componente disabsortivo da DGYR, onde os resultados de
estudos comparativos entre diferentes extensões de derivações intestinais,
desde 50 cm até 400 cm (alça alimentar somada à alça biliopancreática), são
semelhantes, tanto em perda de peso como incidência de complicações
nutricionais (MACLEAN et al., 2001; FENG et al., 2003; CHRISTOU et al.,
2006; PINHEIRO, 2008; SARHAN, 2011; BROLIN et al., 1992; CHOBAN e
FLANCBAUM 2002; INABNET et al., 2005 - os três últimos autores de séries
prospectivas e randomizadas). ORCI et al. (2011) em revisão sistemática sobre
o tema encontraram resultados semelhantes.
A disabsorção de macronutrientes na DGYR com derivação intestinal
dentro dos limites usuais não é representativa. Praticamente não há máabsorção de carboidratos, proteínas ou gorduras (MIRAS e LE ROUX, 2013).
ODSTRCIL et al. (2010) avaliando a contribuição da disabsorção destes
nutrientes nos efeitos da DGYR após 14 meses, demonstrou que esta
representa apenas 11% do total da redução da absorção de energia.
Apenas se quando amplia a derivação intestinal a ponto de encurtar-se
demasiadamente a alça comum, e por conseguinte, reduzir-se muito o total de
intestino no trânsito alimentar, os efeitos disabsortivos tornam-se significativos

Revisão da Literatura 65

na DGYR, que se comportará então como uma derivação biliopancreática, com
consequentes repercussões nutricionais. A associação entre o reservatório
gástrico bastante reduzido da DGYR e o encurtamento da alça comum
demonstrou-se proibitivo pelos altos índices de desnutrição e necessidade de
tratamento invasivo, com nutrição enteral e parenteral, e indicação de reversão
cirúrgica, com alongamento da alça comum (SUGERMAN et al., 1997; FOBI et
al., 2001; BROLIN e CODY, 2007; RAWLINS et al., 2011).
Esta derivação intestinal mais extensa possivelmente implicará em maior
estímulo entero-hormonal em curto prazo. NÄSLUND et al. (1997) demonstrou
que a rápida estimulação de porções distais do intestino delgado gerava
diminuição do esvaziamento gástrico e queda na velocidade de trânsito
intestinal (freio ileal), com aumento dos níveis séricos de enteroglucagon,
GLP-1, PYY, colecistoquinina (CCK) e motilina. Porém, após 20 anos, e com
perda de peso mantida, a única elevação entero-hormonal pós-prandial ainda
significante foi a CCK. Possivelmente esta diferença seja explicada por
fenômenos de hipertrofia intestinal (DUDRICK et al., 1977; LE ROUX et al.,
2010; HANSEN et al., 2013).
Mecanismos entero-hormonais que embasam hoje a cirurgia bariátrica,
geram também fenômenos de adaptação intestinal, mediados por peptídeo-2
semelhante ao glucagon (GLP-2), secretado pelas células L intestinais. O
GLP-2 promove aumento da massa proteica e de proliferação celular nas
criptas, e diminuição de apoptose, aumentando desta forma a superfície
absortiva do intestino encurtado (LE ROUX et al., 2010). Nas cirurgias
revisionais em PO tardio de DGYR são nítidas as diferenças de espessura
entre os segmentos intestinais derivados e os mantidos no trânsito alimentar
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(DUDRICK et al., 1977), fenômeno este já demonstrado experimentalmente em
ratos submetidos a este procedimento (HANSEN et al., 2013). Esse aumento
de superfície absortiva pode interferir na velocidade de trânsito alimentar
intestinal, diminuindo a liberação PO de entero-hormônios.
Este processo de adaptação poderia explicar os achados de CHRISTOU
et al. (2006), que demonstraram não haver impacto dos comprimentos curto ou
longo do Y de Roux na DGYR na perda de peso em mais de 10 anos de
seguimento.
Outra teoria que procura explicar a ausência de disabsorção significativa
na DGYR é decorrente do freio ileal, gerado pelo GLP-1, secretado após o
contato entre as células L nas criptas ileais e os alimentos. Este mecanismo
aumentaria o tempo de exposição dos nutrientes à superfície intestinal, em
detrimento à diminuição da área de absorção (DIRKSEN et al., 2013a).
Desta forma, variações nas extensões das alças do Y de Roux, dentro
de limites razoavelmente amplos, não devem repercutir significativamente nos
resultados em longo prazo da DGYR.
O conjunto de evidências apresentado sugere que variações na
derivação intestinal tem papel pouco expressivo no resultado da DGYR.
Mantém-se o foco, portanto, nas implicações da bolsa gástrica. O
estabelecimento de associações entre a morfologia da bolsa e sua
funcionalidade, com identificação de evidências da influência destes
parâmetros morfofuncionais sobre o resultado cirúrgico, tanto em controle do
peso como em qualidade vida, norteará tomadas de decisão importantes no
intra-operatório, assim como no seguimento tardio.
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3.3 AVALIANDO RESULTADOS APÓS CIRURGIA BARIÁTRICA
Os resultados da cirurgia bariátrica fundamentam-se no controle do peso
e das doenças associadas à obesidade, com diminuição da morbimortalidade.
O estudo SOS2, prospectivo, randomizado e controlado, com seguimento de 20
anos, mostrou risco relativo para mortalidade de 0,76 favorecendo a cirurgia,
em relação ao grupo controle (p=0,04, IC 95%) (SJÖSTRÖM, 2008, 2013).
A perda de peso é o efeito cirúrgico que por décadas é utilizado como
medida de avaliação de resultados. No entanto, a análise mais ampla deste
critério é bastante complexa. Qual a perda de peso suficiente para
considerarmos o tratamento cirúrgico bem sucedido? Por quanto tempo os
resultados devem se manter, e em que patamar, para diminuição de
mortalidade? Quanto emagrecimento é suficiente para causar impacto positivo
na morbidade e no controle das comorbidades? Qual o papel da qualidade de
vida PO, e dos efeitos adversos da cirurgia e suas complicações, na avaliação
do resultados cirúrgicos?
Somam-se a estas questões as dificuldades na análise e comparação
dos resultados encontrados na literatura, sem uniformidade de padronização
de descrição. DEITEL (2001b), discorrendo sobre estas questões, acrescenta
ainda que o ganho de peso com a idade é próprio do envelhecimento, e o peso
ideal para sobrevivência aumenta conforme o envelhecimento. Desconhecemse quais os níveis de reganho ponderal necessários para influenciar o
resultado do tratamento, conforme a idade, e para caracterizar insucesso do
tratamento.
2

SOS: Swedish Obesity Subjects. Estudo sueco de avaliação de resultados de cirurgia
bariátrica em longo prazo.
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O peso é uma variável dependente da estatura, ou estrutura física do
indivíduo, e sua avaliação isolada inutiliza-o como ferramenta clínica. O uso da
perda de peso absoluta, ou de percentagem de perda do peso inicial, exceto
em análises comparativas em população estaturalmente homogênea, tem sua
interpretação prejudicada.
Para HATOUM e KAPLAN (2013) o IMC inicial associa-se fortemente à
variação de IMC, assim como ao percentual de perda de excesso de peso
(%PEP), enquanto o percentual de perda do peso inicial (%PPini) sofreria
menor influência do IMC, portanto teria maior poder comparativo para
resultados em diferentes populações. SCZEPANIAK et al. (2015) também
sugeriram o uso da perda de peso absoluta ou do %PPini como sendo os
critérios que sofreriam menor influência da heterogeneidade amostral. No
entanto, estas medidas são pouco utilizadas pela comunidade bariátrica.
São recorrentes as propostas de mudanças nestes critérios de
avaliação, assim como a busca de consenso (ORIA, 1996; DEITEL e
GREENSTEIN, 2003; DEITEL et al., 2007; MONTERO et al., 2011). A
implantação pontual de modificações isoladamente, apenas aumenta a
dificuldade de estabelecerem-se comparações de experiências.
Deste modo, o IMC, assim como o excesso de peso (EP), baseado no
peso ideal (Pid), mostram-se parâmetros mais expressivos, pois são os mais
frequentemente utilizados, e avaliam o peso corporal sob contexto pônderoestatural, apresentando assim maior capacidade de comparações numa
população cirúrgica heterogênea.
A caracterização do resultado cirúrgico em perda de peso baseia-se
nesses preceitos, que embora arbitrários e com relativa dissonância, são bem
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conhecidos e importantes para padronização da avaliação PO. A partir destes
dados de IMC, Pid e EP, estabelecem-se as indicações cirúrgicas, e de modo
geral as definições de adequada ou insuficiente resposta cirúrgica, tanto a
curto como em longo prazo.
Foi o Pid que inicialmente determinou as bases da identificação da
obesidade mórbida, caracterizando-a como peso corporal 45 kg ou 100 libras
acima do Pid, ou maior que o dobro do Pid (REINHOLD, 1982).
SELTZER (1966) já havia demonstrado mortalidade dobrada para EP de
50% do Pid. DRENICK et al. (1980), avaliando 200 homens jovens 75% acima
do Pid e seguindo-os nas décadas subsequentes de vida, encontram risco de
mortalidade 12 vezes maior que os não-obesos. YATES (1980), sugeriu como
meta para sucesso de tratamento a chegada a peso 10% acima ou abaixo do
Pid.
Consequentemente a estas observações, o resultado cirúrgico de modo
geral é relacionado à perda de EP.
O Pid deriva das tabelas de peso e altura de 1983 da MetLife3 4, e são
baseadas no estudo BUILD, de 19795. O Pid, também chamado de desejável, é
menor que o peso médio da população para determinada altura, e representa o
peso onde há maior longevidade e menor mortalidade para determinada altura,
sexo, e constituição física (WEIGLEY, 1984).
3

MetLife: Metropolitan Life Insurance Company [Companhia Metropolitana de Seguro
de Vida].
Empresa norte-americana de seguro de vida e benefícios, fundada em 1868.
Metropolitan Life. 1983 Metropolitan height and weight tables. Stat Bull Metrop Life
Found. 1983;64(1):3-9.
4

5

Society of Actuaries and Association of Life Insurance Medical Directors of America.
Chicago, 1980. Disponível na página da Rede (acessada em março de 2016):
https://www.soa.org/search.aspx?go=True&q=society-of-actuaries
%2f1980+BUILD&page=1&pagesize=10&or=True
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O Pid baseado nas tabelas da MetLife pode ser calculado através de
fórmulas. ROBINSON et al. (1983) determinaram fórmulas derivadas das
tabelas da MetLife, para Pid independente da estatura, sendo para homens o
Pid=51,65 kg + 1,85 kg/polegada de altura acima de 5 pés, e para mulheres
Pid=48,67 kg + 1,65 kg/polegada de altura acima de 5 pés. Cálculos
simplificados, considerando-se constituição física média, podem ser realizados
a partir do IMC ideal para determinada altura e sexo. Os parâmetros de
definição do IMC ideal são variáveis, mas todos se fundamentam nas tabelas
de Pid da MetLife. MILLER (1985), seguido posteriormente por outros autores,
utilizou para cálculo do Pid em homens o IMC ideal=22 kg/m2, e para mulheres
IMC ideal=20,8 kg/m2, encontrando Pid semelhantes aos das tabelas da
MetLife com margem de erro menor que 1% (CAPELLA et al., 1991; DEITEL e
GREENSTEIN, 2003).
O Pid também pode ser obtido baseando-se no limite inferior de IMC
para sobrepeso, 25 kg/m2, como recomendado por DEITEL e GREENSTEIN
(2003). No entanto, este critério é menos utilizado, dificultando análises
comparativas, e contraria os embasamentos epidemiológicos que
fundamentam o uso das tabelas da MetLife. Ademais, pode não ser ideal em
populações onde a morbidade do excesso de peso se apresenta a partir de
patamares menores, como na Asiática, que representa mais da metade da
população mundial (LAKDAWALA et al., 2010).
A elevação do Pid a partir do método de cálculo pelo IMC=25 kg/m2
diminui o EP, elevando a percentagem de perda de excesso de peso (%PEP),
podendo enviesar a comparação de resultados. Porém seu uso não interfere
na avaliação de resultados tardios a partir da percentagem de reganho da PEP,
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onde os resultados obtidos através destes diferentes métodos de avaliação de
Pid e EP são comparáveis entre si, já que se baseiam sempre nas proporções
entre peso perdido e peso recuperado, independente dos critérios de definição
inicialmente utilizados (Anexo C).
OBEID et al. (2016), em avaliação de resultados de longo prazo após
DGYR, utilizaram o Pid baseando-se nas tabelas da MetLife para cálculo do
%PEP, e também o IMC=25 kg/m2 para cálculo do percentual de perda de
excesso de IMC, outro parâmetro possível de avaliação. O uso do IMC=25
kg/m2 permitiu demonstrar melhor desempenho de perda de peso quando
comparado ao %PEP pelo Pid (MetLife), e em relação ao %PPini. Seus
resultados exemplificam, inclusive numa mesma população, as dificuldades de
interpretação do uso de diferentes critérios para análise da perda de peso.
A despeito das muitas críticas ao Pid e da falta de uniformidade em seu
cálculo ou forma de utilização, seu uso é convenção amplamente aceita para
publicação de resultados em cirurgia da obesidade, e deriva de amplo estudo
sem similar até os dias atuais (DEITEL e GREENSTEIN, 2003).
A classificação do grau de obesidade conforme o IMC rege desde 1991
os critérios de indicação de cirurgia bariátrica, conforme a normatização dos
Institutos Nacionais de Saúde norte-americanos (NIH). A obesidade grau 3,
caracterizada por IMC ≥40 kg/m2, ou a obesidade grau 2 (IMC entre 35 e 39,9
kg/m2), desde que na presença de comorbidades, estabelecem o IMC mínimo
para tratamento cirúrgico da obesidade (MECHANIK, 2008).
A partir do IMC, do Pid e do EP fundamentam-se as metas de resultados
cirúrgicos, em%PEP e redução de IMC.
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O IMC e o %PEP são os critérios mais utilizados atualmente,
sedimentados por décadas de uso. Sua difusão foi importante por trazer certa
padronização de reporte de resultados, mas ainda assim existem muitas
diferenças na maneira de relatar os resultados cirúrgicos tardios, categorizálos, assim como na classificação do reganho de peso (MONTERO et al., 2011).
Anteriormente os critérios de avaliação de resultados dependiam de
cada autor, a ponto de em conferência do NIH em 1980, estabelecer-se como
definição de critério de sucesso após cirurgia bariátrica “qualquer que seja
aquele que você estiver usando” (REINHOLD, 1982). PACE et al. (1979),
concluíram que 82% de seus pacientes apresentavam bom resultado PO,
utilizando-se do critério de sucesso a perda de pelo menos 2,25 kg por mês e,
interessantemente, manutenção da sensação de saciedade precoce. PORIES
et al. (1982) consideraram sucesso a perda maior ou igual a 25% do peso
inicial. HALVERSON e KOEHLER (1981) consideraram adequada a perda de
mais de 50% do EP, enquanto MASON et al. (1992) definiam como sucesso a
metade desta perda de peso.
Já na conferência de consenso sobre cirurgia bariátrica do NIH de 1991 6
foi citada a necessidade de melhores métodos e critérios mais claros de
avaliação de resultados, e também que a qualidade de vida deveria ser
considerada dentre estes parâmetros. Porém as propostas arbitrárias de
classificação de resultados ainda persistem.

6

Gastrointestinal surgery for severe obesity. Proceedings of a National Institutes of
Health Consensus Development Conference. March 25-27, 1991, Bethesda, MD. Am J
Clin Nutr. 1992;55(2 Suppl):487S-619S.
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ORIA (1996) em pesquisa com membros selecionados da ASMBS,
ofereceu oito definições de sucesso, dentre elas a maioria das citadas acima, e
nenhuma delas foi escolhida por um número significativo dos participantes.
Os níveis de IMC e o EP também norteiam as classificações categóricas
do desfecho cirúrgico mais aceitas, desde a classificação proposta por
REINHOLD (1982), onde os resultados PO tardios, dividem-se em excelentes,
bons, ou insuficientes, caso, respectivamente, o IMC tardio seja menor que 30
kg/m2, com percentagem de EP final (%EP) entre zero e 25%; IMC entre 30 e
35 kg/m2, com %EP final entre 26 e 50%; ou IMC tardio acima de 35 kg/m2,
com %EP final acima de 50%. Entende-se por resultado tardio cinco anos após
a cirurgia, prazo suficiente para a avaliação do comportamento da curva de
peso a partir da maior perda de peso obtida após a cirurgia (nadir), que
normalmente ocorre entre 12 e 24 meses de PO (PORIES et al., 1995; HIGA et
al., 2001; CHRISTOU et al., 2006; LOPEZ et al., 2007; SJÖSTRÖM et al.,
2007).
A classificação de Reinhold foi utilizada posteriormente também por
CHRISTOU et al. (2006), para avaliação tardia de resultados DGYR, e por
GUMBS et al. (2007), como critério para indicação de cirurgias bariátricas
revisionais, e mantém-se como definição bastante difundida de sucesso
cirúrgico tardio, entendido como a manutenção de perda de EP ≥50% por mais
de 5 anos (MECHANIK, 2008). Esta definição é referendada pela Associação
Brasileira para Estudos de Obesidade, ABESO, em suas diretrizes (ABESO,
2009).
Porém ainda há grande variabilidade. ROBERTS et al. (2007) definiram
como critério de falha após DGYR a recuperação de 10 libras após o nadir,
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enquanto DAKIN et al. (2013) consideraram o reganho mais de 15% do peso
perdido no nadir. AMES (2009) por sua vez aponta como critérios de sucesso a
perda de mais de 50% do EP, ou a perda de mais de 25% do peso inicial, ou o
IMC final <35 kg/m2 para indivíduos com obesidade mórbida, e IMC final
<40 kg/m2 para os com super obesidade (IMC inicial ≥50 kg/m2), critério
também proposto por BIRON et al. (2004).
A despeito das diferentes definições de sucesso, a maioria dos
pacientes operados se manterão com obesidade (IMC >30 kg/m2), mas ainda
assim se beneficiarão. DINIZ et al. (2009) demonstraram que há uma
dissociação entre o controle de comorbidades e os níveis de perda de peso
que contemplam sucesso pelas classificações vigentes, com controle
metabólico mesmo em IMC final acima de 35 kg/m2, justificando assim o uso do
%PEP como critério de classificação no seguimento tardio.
Apesar de a DGYR ser a cirurgia bariátrica mais realizada no mundo, e
com boa reprodutibilidade de resultados satisfatórios em perda de peso

e

controle de comorbidades (BUCHWALD et al., 2004; BUCHWALD e OIEN,
2013; ANGRISANI et al., 2015), o reganho de peso pode ocorrer no
seguimento tardio. Após a perda máxima de peso após a cirurgia, entre 5% e
40% dos pacientes podem recuperar parte do peso perdido (CHRISTOU et al.,
2006; MAGRO et al., 2008).
O uso de diferentes métodos de avaliação aumenta a capacidade de
interpretação dos resultados. PAJECKI et al. (2007), e DALCANALE et al.
(2010), avaliando experiência do HC-FMUSP, estudaram 75 pacientes, 89,3%
mulheres, em PO médio de 83,4 meses de DGYR com anel de constrição, e
utilizando-se do Pid pela MetLife encontraram médias de 80,2% PEP no
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segundo ano PO, e de 71,8% PEP aos 87 meses PO, resultado tardio bastante
satisfatório. Na mesma população, utilizando-se o parâmetro PEP >50% como
critério, observou-se falha tardia em 30,6% dos pacientes, enquanto 2 anos
após a cirurgia este índice era de 1,3%.
Estes achados são compatíveis com os achados de PORIES et al.
(1995), que encontraram 35% de falha acima de 5 anos PO. CHRISTOU et al.
(2006), por sua vez observaram diminuição para 55 a 66% PEP no PO tardio
de DGYR, em relação aos 70,4% PEP no PO inicial.
Embora a diminuição de riscos da obesidade, o controle de
comorbidades e a diminuição de mortalidade esteja bem documentada com o
emagrecimento (SJÖSTRÖM, 2008), a influência do reganho de peso sobre a
evolução da doença é pouco conhecida, assim como qual a quantidade de
reganho tardio influenciará substancialmente os benefícios já obtidos com a
operação. No PO de cirurgia bariátrica sempre haverá reganho de peso em
longo prazo, e todas as cirurgias apresentarão taxas de insucesso (DEITEL,
2001a) .
Ao reganho de peso atribuem-se causas multifatoriais, tais como
anatômicas, comportamentais, psicológicas, sócio-econômicas, genéticas e
hormonais (SALLET et al., 2007; ABU DAYYEH et al., 2011; RUTLEDGE et al.,
2011). Recentemente, SANTO et al. (2016) identificaram perfis distintos de
secreção entero-hormonal em PO tardio de DGYR; pacientes com reganho
significativo de peso apresentaram níveis de secreção de GLP-1 e GIP
menores daqueles que mantiveram-se com a perda de peso controlada.
A cirurgia bariátrica revisional tem como sua principal indicação reverter
as falhas no controle do peso, mas outras situações também podem levar a
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estas reoperações, mesmo com perda de peso adequada. Efeitos adversos
decorrentes de cirurgias primárias com influências negativas na qualidade de
vida, como a desnutrição refratária de micronutrientes, a desnutrição proteicocalórica e as intolerâncias alimentares, podem levar à necessidade de cirurgias
revisionais. RADTKA III et al. (2010), atribuíram a estas causas, diversas ao
reganho de peso, 40% das indicações de reoperações bariátricas, estimando
entre 5 e 14% o montante de pacientes que serão reoperados no seguimento
PO.

3.4 AVALIAÇÃO DO VOLUME DA BOLSA GÁSTRICA
Os estudos do tamanho do reservatório gástrico após gastroplastias
utilizam-se de diferentes métodos de aferição. Desde os mais comuns, como o
RxEED e a EDA, até medidas de volume com cateter com balão, ou
quantificação do volume de alimento ingerido, a diversidade de descrições
demonstra a busca por opções simples e fidedignas de avaliação (BECHTOLD,
1988; FLANAGAN, 1996; FRIED e PESCOVA, 1996; NISHIE et al., 2007;
ROBERTS et al., 2007).
A bolsa gástrica na DGYR deve ser pequena. Este conceito é bastante
difundido, sendo normalmente citado volume ideal entre 20 e 30 mL,
(WITTGROVE et al., 1994; MADAN et al., 2007; CAMPOS et al., 2008; PATEL
et al., 2011; TOPART et al., 2011), em média 25 cc segundo a pesquisa de
MADAN et al. (2008), mas as evidências que o embasam não estão bem
sedimentadas.
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Até 1970, não havia conceitos de meta de volume de reservatório
gástrico, ou de calibre da AGJ. A bolsa gástrica da DGYR era confeccionada
com transecção horizontal alta, portanto com manutenção de parte do fundo
gástrico (MASON et al., 1981), assim como nas gastrectomias então
realizadas. A partir de meados da década de 70, o volume da bolsa gástrica
passou a ser medido, com estabelecimento de um volume padronizado, por
meio de preenchimento com solução salina (ALDER e TERRY, 1977).
Entre 1966 e 1978, MASON et al. (1981) realizaram três alterações
arquiteturais na DGYR, posteriormente estudando-as comparativamente.
Inicialmente com volume não calibrado e anastomose ampla, o procedimento
foi posteriormente configurado com reservatório maior (bolsa gástrica mais
comprida e mais larga) e menor diâmetro de anastomose, a ponto de gerar
obstrução inicial em alguns casos, para na sequência passar a ser realizado
com menor volume de bolsa gástrica (abaixo de 60 mL) e anastomose
calibrada entre 8 e 12 mm. Os autores constataram que o grupo de pacientes
submetidos à DGYR com a configuração com bolsas grandes e estomas
estreitos apresentou maior necessidade de reintervenção, enquanto que o
grupo onde foi realizado o procedimento com reservatórios menores, calibrados
até 60 mL, e AGJ entre 8 e 12 mm, apresentou a menor taxa de procedimentos
revisionais. Esta constatação estabeleceu os conceitos de volume baixo e
anastomose estreita, ainda em voga. Este estudo, ainda que empiricamente, já
evidenciara, há mais de 30 anos, as relações entre o volume da bolsa gástrica,
o tamanho da AGJ, e suas implicações funcionais no esvaziamento gástrico e
no padrão alimentar, assim como na perda de peso. Já naquele momento,
Mason afirmou haver "evidências esmagadoras de que os procedimentos de
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redução gástrica requerem cuidado máximo na sua construção”, e que "a
cirurgia bariátrica chegou ao estágio no qual relações causa-efeito podem ser
estabelecidas, e que a ampla adoção de otimizações técnicas levará a melhor
relação risco-benefício”.
A definição de bolsa gástrica adequada pode basear-se em diversos
parâmetros de referência. Altura e largura parecem de início exprimir
adequadamente este conceito. As medidas comumente aceitas como limites
entre neo-estômago de tamanho adequado ou alargado, em torno de 6 cm de
altura e 5 cm de largura, são arbitrárias e sem evidências substanciais. Não
obstante estes parâmetros reverberam na literatura (FLANAGAN, 1996;
MÜLLER et al., 2005; BRETHAUER et al., 2006; YIMCHAROEN et al., 2011;
HENEGHAN et al., 2012).
MADAN et al. (2008) em pesquisa com cirurgiões membros da ASMBS
mostrou que 49% deles medem a bolsa gástrica pela distância da TEG ao
ponto de transecção na pequena curvatura, a maioria usando a altura do
reservatório como critério de medida do seu tamanho; 32% dos participantes
baseavam-se no número de vasos na pequena curvatura, 24% apenas
procuravam construí-lo no menor tamanho possível, 19% faziam uso de sonda
com balão de calibração (insuflado à média de 21 cc), e 10% utilizavam-se da
sonda de Fouchet. A altura da bolsa foi o critério de medida de volume
predominantemente utilizado, e a média observada foi de 4,9 cm, porém com
grande variação (0-31 cm). Houve também outras técnicas de aferição do
tamanho do reservatório, como a estimativa visual apenas, número de disparos
do grampeador, ou comprimento longo suficiente para AGJ sem tensão, ou
curto o suficiente apenas para acomodar a ogiva do grampeador circular.
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O’CONNOR e CARLIN (2008), e EDHOLM et al. (2015), baseiam-se em
número de cargas de grampeamento utilizadas na transecção gástrica para a
altura da bolsa gástrica, baseando-se em fórmula de volume de um cilindro
(π x r2 x h). Com raio pré-definido, o único parâmetro que varia nesta análise é
o comprimento da bolsa. O comprimento do grampeamento não traduz
fidedignamente a medida do segmento de tecido grampeado, esticado pela
compressão gerada pelo grampeador.
A avaliação endoscópica também pode acessar estes parâmetros,
embora com acurácia também discutível. YIMCHAROEN et al. (2011) utilizou
este método para avaliar associação entre reganho de peso e tamanho de
bolsa gástrica, encontrando altura média de 5,8±2,6 cm, e largura média de
4±1,7 cm, correlacionando bolsas maiores a reganho de peso.
HAMDI et al. (2014) em análise descritiva de série de 25 pacientes
submetidos a cirurgia revisional após DGYR, objetivando “restaurar as
propriedades restritivas da cirurgia”, definem o alargamento da bolsa gástrica e
da anastomose, baseando-se em critérios endoscópicos. Bolsas com mais de 5
cm, desde a transição escamo-colunar, ou linha Z, até a AGJ, e anastomoses
maiores que 2 cm (avaliadas a partir do diâmetro do endoscópio) indicaram
cirurgia para pacientes com reganho de peso.
O padrão limitado de avaliação anatômica pós DGYR e interpretação
duvidosa dos resultados obtidos repetem-se amplamente na literatura, desde a
primeira descrição, por MACARTHUR et al. (1980), do primeiro procedimento
bariátrico revisional para reconstrução de bolsa gástrica e AGJ (MÜLLER et al.,
2005; OWENS e SCZEPANIAK, 2009; KUESTERS et al., 2012).
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MÜLLER et al. (2005) categorizaram bolsas alargadas se maiores que
60 mL, a partir de cálculo de volume por meio de radiografia ou tomografia
computadorizada contrastadas, através de fórmula baseada em três diâmetros
(d1 x d2 x d3 x π / 6).
MADAN et al. (2007) utilizaram-se do RxEED de controle realizado no
primeiro dia PO de DGYR, para caracterização de 4 tamanhos de bolsa
gástrica (menor que a média, média, maior que a média, >3x a média, sendo a
bolsa média pré-definida como tendo 1,5x o diâmetro da alça alimentar ao
RxEED), e de 5 níveis de manutenção de fundo gástrico no neo-estômago
(sem fundo, quase nenhum fundo, fundo presente, muito fundo, maior parte da
bolsa gástrica constituída de fundo). Em avaliação de %PEP após média de 18
meses, não se encontraram diferenças de resultados para as duas variáveis.
Avaliações radiográficas precoces, como por exemplo as obtidas no primeiro
dis de PO (PO1) para investigação de perviedade e integridade da AGJ, sofrem
influência do edema, dificultando o seu uso para estudo do tamanho da bolsa
gástrica (NISHIE et al., 2007).
TOPART et al. (2011) avaliaram pacientes após DGYR e seus RxEED
realizados entre 2 e 4 anos PO, não encontrando correlação entre o volume da
bolsa, estimado por fórmula a partir de medidas da radiografia, e o %PEP.
Apesar da meta intra-operatória de bolsas entre 10-30 mL, a média volumétrica
PO foi de 68±4,5 mL. Interessantemente, os autores excluíram 11,9% da
amostra por terem sido reoperados por bolsas grandes, 10 deles com volumes
acima de 100 mL e quatro com volumes próximos a 50 mL. Estes dados
demonstram a falta de objetividade na avaliação e interpretação das relações
entre a anatomia pós-cirúrgica e o resultado.
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CAMPOS et al. (2008) analisando possíveis preditores de resultado em
310 pacientes, 12 meses após DGYR, calcularam a área das bolsas gástricas
por RxEED, atribuindo-lhe a maior correlação estatística com a perda de peso,
entre 17 variáveis avaliadas.
O RxEED, que no PO da DGYR possibilita estudo do esôfago, bolsa
gástrica, AGJ e alça jejunal alimentar, é o exame radiológico utilizado na
maioria das avaliações de volume da bolsa gástrica (GANCI-CERRUD e
HERRERA, 1999; TOPPINO et al., 2001). Por ser o estômago um sistema
aberto e funcionante, com o tônus variável, o seu esvaziamento, ou mesmo o
refluxo gastroesofágico, sempre influenciarão as análises baseadas em
imagens de obtenção mais demorada. Acrescente-se a isto o fato da maioria do
conhecimento sobre o assunto basear-se em avaliação bidimensional, por
análises de altura e largura, ou da área de uma estrutura tridimensional,
limitação importante da interpretação das informações disponíveis. Deste
modo, observações anatômicas a partir do RxEED são questionáveis.
MÜLLER et al. (2005) constataram que os volumes das bolsas gástricas
em suas reoperações, aferidos com infusão de volume e clampeamento da
alça alimentar, eram geralmente maiores do que os achados radiológicos préoperatórios sugeriam. BECHTOLD (1988) já encontrara a mesma discrepância
em estudo do tamanho do reservatório gástrico por RxEED pré e intraoperatório em casos de falhas de gastroplastia vertical com bandagem,
concluindo que “a hipótese que o RxEED mede acuradamente o tamanho da
bolsa é errônea, e que esta correlação inexiste”.
A literatura apresenta associações direta ou inversamente proporcionais
entre volume da bolsa gástrica e perda de peso PO, ou demonstra dissociação
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entre estes dados (MÜLLER et al., 2005; NISHIE et al., 2007; MADAN et al.
2007; CAPELLA et al., 2008; O’CONNOR e CARLIN, 2008; AKKARY et al.,
2009). A maioria destes estudos são embasados em investigações por RxEED
e EDA.
Uma alternativa ao RxEED para uma avaliação mais precisa é a
utilização da tomografia computadorizada helicoidal, com reconstrução
tridimensional da bolsa gástrica após preenchimento da mesma com meio de
contraste.
O primeiro aparelho de tomografia, o tomógrafo de primeira geração EMI
Mark I, teve seu desenvolvimento iniciado em 1967 e foi instalado no AtkinsonMorley Hospital, na Inglaterra, em setembro de 1971. Seu evidente valor clínico
gerou uma escalada tecnológica que perdura até os dias atuais.
A tomografia computadorizada (TC) helicoidal foi lançada em 1987, e
seu uso padronizado na década de 90. Esta tecnologia aumentou a velocidade
do exame, permitindo melhor avaliação da área de interesse e imagens de
mais qualidade. A TC com multidetectores permite a aquisição de múltiplos
cortes numa única passagem do tubo de Raios X, e deste modo abrevia o
tempo de exame em até 5 a 8 vezes em relação à TC convencional (ALVA et
al., 2008). Este novo método de aquisição de imagens permitiu também a
avaliação tridimensional. A renderização de uma estrutura a partir do
processamento das imagens de semelhante radiodensidade é a base da
construção das imagens tridimensionais (GOLDMAN, 2007). Este mesmo
processo permite a medida de volume da estrutura reconstruída
tridimensionalmente.
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A TC abdominal 3D foi introduzida em 1993, suscitando grande interesse
pela possibilidade de avaliação não invasiva de vísceras ocas, através da
colonoscopia e endoscopia virtuais (SPRINGER et al., 1997; FENLON et al.,
1999; INAMOTO et al., 2005). A manipulação das imagens 3D em programas
de computação específicos permitiu também a realização de avaliações
volumétricas de órgãos do aparelho digestivo (SPRINGER et al., 1997). ALVA
et al. (2008a) utilizaram-se pela primeira vez da TC método para avaliação 3D
após DGYR, para estudo virtual do remanescente gástrico. ALVA et al. (2008b),
também publicaram o primeiro estudo piloto da avaliação volumétrica da bolsa
gástrica por TC3D, em 3 pacientes, ressaltando, além da mensuração do
volume, a possibilidade de avaliação morfológica 3D das bolsas.
A TC3D permite investigação de situações morfológicas que podem
influenciar o resultado PO da DGYR e orientar a indicação de cirurgias
revisionais (KARCZ et al., 2009). A avaliação anatômica proporcionada pela
reconstrução tomográfica 3D da bolsa gástrica permite a mensuração mais
precisa do volume e identificação de complicações mais detalhadamente em
relação ao RxEED, determinando diagnósticos diferenciais e melhor definição
de conduta (BLANCHET et al., 2010).

3.5 AVALIAÇÃO DO ESVAZIAMENTO DA BOLSA GÁSTRICA
A primeiras observações sobre o esvaziamento gástrico remontam a
1833, com a publicação do trabalho de William Beaumont. O texto é uma
compilação de estudos observacionais e experimentais, ao longo de 11 anos,
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em um mesmo paciente, portador de fístula gastrocutânea, pelos quais
Beaumont é conhecido como o pai da fisiologia gástrica. Já o início do uso de
radionuclídeos para avaliação de esvaziamento gástrico iniciou-se com
GRIFFITH et al. (1966). Esta técnica possibilitou a avaliação quantitativa, além
de utilizar-se de dose menor de radiação em relação à opção precedente de
avaliação, radiográfica, baseada no uso de bário. Já naquele momento
evidenciou-se também a importância do estudo funcional utilizando refeiçãoteste mais próxima da alimentação habitual.
Com a consolidação da cirurgia como o tratamento mais eficiente para a
obesidade mórbida, os exames funcionais foram então amplamente utilizados
para testar hipóteses de mecanismos de ação das operações, através de
avaliações radiológicas da anatomia e fisiologia gastrointestinal dos diversos
procedimentos, assim como comparações entre eles (CHRISTIAN et al., 1986).
Assim iniciaram-se os estudos do tempo de esvaziamento gástrico em cirurgia
bariátrica. Desde então a investigação da funcionalidade da bolsa gástrica adquire
mais importância, sedimentando-se a concepção da manutenção de baixo volume
funcional como importante fator na otimização dos resultados PO.

O início do uso da cintilografia com alimentos sólidos para estudo da
velocidade de esvaziamento gástrico baseou-se no conceito de que o resultado
da análise do esvaziamento de fluidos, obtida com contraste líquido, não
poderia ser aplicado a alimentos sólidos. Por sua vez, a avaliação radiográfica
do esvaziamento de sólidos marcados com bário tem o viés da possibilidade de
dissociação entre o marcador e o alimento, podendo gerar interpretações
errôneas. Além destes fatos, o RxEED mostra apenas o tempo de
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esvaziamento completo, não havendo possibilidade de interpretação da
velocidade de esvaziamento ao longo do exame (GRIFFITH et al., 1966).
Avanços no método aumentaram a acurácia do exame cintilográfico para
esvaziamento de alimentos sólidos. Meyer, em 1976, através da incorporação
do radioisótopo in vivo em frangos, através da fagocitose do tecnécio colóide
marcado pelas células de Kupfer hepáticas, proporcionou maior estabilidade de
avaliação. Tratando-se de marcador intracelular, não haveria dissociação entre
este e o alimento ingerido no trato digestivo, tornando a observação da
movimentação do alimento marcado mais fidedigna (FISHER et al., 1982).
Desde então, a incorporação do traçador, por técnicas diversas, é método de
escolha para estudo de esvaziamento gástrico de sólidos.
Estudos cintilográficos possibilitaram a identificação de diferenças no
esvaziamento de sólidos e de líquidos após DGYR (HOROWITZ et al., 1982;
NÄSLUND e BECKMAN, 1987).
ECKHAUSER et al. (1983), estudando gastroplastias verticais,
demonstraram as diferenças entre a cintilografia e o RxEED, ao constatarem
redução de velocidade de esvaziamento com refeição pastosa marcada com
tecnécio, mesmo com esvaziamento em tempo normal ao exame radiográfico.
Estabeleceram, também, através destes dados, correlações entre a dilatação
da bolsa gástrica, o retardo de seu esvaziamento, frequência de vômitos e
alteração do padrão alimentar de pacientes com reganho de peso.
Esta percepção de que o esvaziamento gástrico participa
significativamente dos resultados cirúrgicos se solidifica após análise de
estudos do tamanho da bolsa gástrica onde seu esvaziamento foi
conjuntamente avaliado.
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Diversos estudos cintilográficos de esvaziamento da bolsa gástrica
foram realizados na década de 80, em diferentes gastroplastias e DGYR,
através de distintos métodos de avaliação (refeição líquida, pastosa, sólida),
buscando associações que confirmassem a relação entre o aumento de
saciedade e a diminuição de ingestão alimentar e melhor perda de peso, por
supostos efeitos restritivos destas operações, com resultados conflitantes
(VILLAR et al., 1981; HOROWITZ et al., 1982, 1984, 1986; ANDERSEN et al.,
1985; MISKOWIAK et al., 1985; CHRISTIAN et al., 1986; NÄSLUND e
BECKMAN, 1987). Graças a estes estudos, sabemos hoje que o esvaziamento
de líquidos é mais rápido que o de sólidos, e que o esvaziamento gástrico para
sólidos pode estar lento mesmo com o esvaziamento normal de alimentos
menos consistentes.
Muitos dados também confrontaram a hipótese da maior saciedade estar
relacionada com a lentificação do esvaziamento gástrico, com consequente
perda de peso (DRANE et al., 1983; HOROWITZ et al., 1984; MISKOWIAK et
al., 1985; NÄSLUND e BECKMAN, 1987; BEHRNS et al., 1989).
HOROWITZ et al. (1982), avaliando DGYR horizontais, observaram que
bolsas menores esvaziaram mais rapidamente, atribuindo o fato à denervação
vagal e ao efeito direto da pressão intragástrica. Nas bolsas maiores, com mais
fundo presente no reservatório, haveria influência da fase lag7 do
esvaziamento, com acomodação da parede gástrica frente ao conteúdo
(mediação vagal), antes da fase linear, de esvaziamento propriamente dito,
7

fase lag representa o tempo precedente ao início do esvaziamento gástrico de
partículas sólidas. Representa no estômago não operado o tempo necessário para a
trituração dos alimentos em partículas de tamanho suficiente para iniciar o
esvaziamento pelo piloro. É representada na cintilografia pelo tempo entre a ingestão
do alimento marcado e o início da captação de atividade radioativa no intestino
delgado (ABELL et al., 2008).
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diminuindo assim a velocidade de esvaziamento da bolsa. BENDET et al.
(1996) também atribuíram à denervação gástrica parcial, consequente à
gastroplastia vertical, a progressiva diminuição de velocidade de esvaziamento
da bolsa gástrica, por aumento de capacidade de acomodação.
NÄSLUND e BECKMAN (1987) investigaram as diferenças no tempo de
esvaziamento gástrico por cintilografia em gastroplastias e DGYR, testando as
hipóteses vigentes à época, fundamentalmente restritivas, buscando, sem
sucesso, associações entre a perda de peso e a redução na velocidade de
tempo de esvaziamento gástrico, supostamente influenciados pelo tamanho da
estomia gastrogástrica, ou da AGJ, e pelo tamanho dos reservatórios. Os
autores sugeriram conexão metabólico-funcional entre as modificações
anatômicas e resultados, ao concluírem que as duas técnicas geram perda de
peso por mecanismos distintos, e que "as diferenças entre os efeitos destas
cirurgias não são apenas mecânicas, mas envolvem complexos mecanismos
neuroendócrinos”.
FLANAGAN (1996) diferenciou os volumes anatômico e funcional da
bolsa gástrica, avaliados por teste alimentar um e dois anos após DGYR. O
reservatório foi inicialmente calibrado por volume e pressão (30 cc medido a
pressão de 75-90 cmH2O). O volume funcional aumentou de 4,9 onças para 6
onças de alimento (queijo cottage) consumido num mesmo intervalo de tempo,
sem diferenças na perda de peso. Note-se que apesar do esvaziamento
gástrico não ter sido diretamente avaliado, a sua velocidade pode ter
influenciado os achados, corroborando o conceito de inter-relação funcional
entre capacidade volumétrica e fluxo de esvaziamento da bolsa gástrica. A
ampla variação de volume funcional no primeiro ano pós-operatório (2,5 - 9
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onças), a despeito da mesma técnica utilizada por um mesmo cirurgião, da
mesma forma sugere que o esvaziamento do reservatório também tem papel
importante na capacidade alimentar após a GDYR, não somente o tamanho da
bolsa gástrica.
Para BRETHAUER et al. (2006), a acurácia da medida do tamanho da
bolsa gástrica pelo RxEED depende do enchimento completo da mesma pelo
meio de contraste. Em casos de esvaziamento acelerado, haveria menor
distensão, e o volume seria subestimado, denotando diferenciação entre
volume funcional e anatômico. A avaliação conjunta, endoscópica e radiológica,
auxiliaria esta interpretação, todavia, permaneceria a dificuldade de
investigação isolada destas variáveis.
NISHIE et al. (2007) utilizaram o RxEED no PO1 para avaliação de
tamanho da bolsa pelo cálculo de sua área (altura máxima x largura máxima),
porém com avaliação associada do esvaziamento gástrico do contraste, para
análise de resultados em até dois anos. Encontraram área média de 30,1±15,4
cm2 (8,1 - 89,4 cm2), com a maioria das bolsas entre 10 e 30 cm2. Houve
associação entre tamanho e esvaziamento, com maior velocidade de
esvaziamento em bolsas menores (27,4±13 cm2 versus 45,9±19,5 cm2,
p<0,001), porém nenhum destes parâmetros influenciou a perda de peso, em 6
meses ou 2 anos.
AKKARY et al. (2009) também avaliaram por RxEED a influência do
esvaziamento gástrico nos resultados de perda de peso em um ano PO,
referindo-se ao achado como paradoxal por associar bolsas de maior
velocidade de esvaziamento com melhor perda de peso, contrariando os
conceitos cirúrgicos da era restritiva, pré-metabólica, da cirurgia bariátrica.
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Apesar do exame ter sido realizado no PO1, e propiciando apenas a avaliação
do esvaziamento de líquidos, o achado chama a atenção por alinhar-se com as
teorias entero-hormonais mais atuais de mecanismo de ação da DGYR. Estes
achados influenciaram ampla revisão do autor sobre as mudanças dos
paradigmas antigos, de má-absorção e restrição, como os principais
mecanismos de ação das operações, propondo então uma nova classificação,
baseada nos mecanismos metabólicos aceitos atualmente, na "era hormonal
da cirurgia bariátrica" (AKKARY, 2012).
A evolução dos testes funcionais, com a introdução da cintilografia,
favoreceu a análise do esvaziamento gástrico, diminuindo a influência da
técnica sobre o resultado do exame, já influenciado por múltiplos fatores, entre
eles a posição do corpo, volume, temperatura e conteúdo líquido da refeição, o
tamanho das partículas ingeridas, e sua composição química, além do
conteúdo calórico alimentar. O RxEED é método examinador-dependente, com
consequente subjetividade interpretativa. A cintilografia com uso de refeição
sólida marcada se aproxima mais da realidade clínica, e através da avaliação
de esvaziamento ao longo do tempo, permite análise mais objetiva da sua
velocidade, assim como a comparação de resultados, traduzidos em valores
numéricos (CHRISTIAN et al., 1986; FLANAGAN, 1996; GANCI-CERRUD e
HERRERA, 1999; SEOK et al., 2011).
Em quase trinta anos de evolução técnica e de pesquisa em cirurgia
bariátrica, as implicações funcionais destes parâmetros anatômicos nos
resultados, em que pese maior conhecimento das influências metabólicas
destas operações, permanecem pouco conhecidas.
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GAO et al. (2008), estudaram as relações entre o volume do reservatório
gástrico e o esvaziamento de pacientes submetidos à LapBand®. Em análise
baseada em modelo matemático e estudo cintilográfico de esvaziamento
gástrico, encontraram correlação entre o volume das bolsas gástricas e suas
velocidades de enchimento e esvaziamento. Quanto menores os volumes, mais
rapidamente os reservatórios se enchiam, assim como esvaziavam com maior
velocidade. Estas diferenças se mostraram para três grupos de bolsas
gástricas: pequenas (22 mL), médias (52 mL), e grandes (105 mL), com
associação entre estas e a perda de peso, progressivamente pior quanto maior
o volume da bolsa gástrica.
Avaliações mais recentes mantém a controvérsia de duas teorias
conflitantes. HENEGHAN et al. (2012) ainda atribuem à restrição mecânica,
com rápido enchimento e atraso no esvaziamento da bolsa gástrica, a
saciedade precoce e prolongada observada no PO da DGYR. Por sua vez LE
ROUX et al. (2006), MORÍNIGO et al. (2006), JACOBSEN et al. (2012) e
DIRKSEN et al. (2013a) associam ao rápido esvaziamento gástrico da DGYR
sem restrição mecânica a chegada precoce do bolo alimentar ao intestino
distal, que, em associação a derivação intestinal (ODSTRCIL et al., 2010), leva
à modulação da secreção entero-hormonal e regulação do apetite, gerando
saciedade.
Houve desenvolvimento de opções alternativas para estudo do tempo de
trânsito gástrico. WANG et al. (2012) estudando o esvaziamento gástrico pré e
pós-DGYR pelo teste de absorção de D-xilose, constataram que, mesmo
demorando quase quatro vezes mais tempo para ingerir a solução-teste, após
a cirurgia o marcador era identificado no soro em tempo 57% menor.
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MORÍNIGO et al. (2006) encontraram resultados semelhantes com teste de
absorção de acetaminofeno, também demonstrando o esvaziamento acelerado
de líquidos após a DGYR.
Entretanto, o uso de acetaminofeno ou da D-xilose pressupõe absorção
intestinal normal, mensura apenas a velocidade de esvaziamento de líquidos e
requer múltiplas coletas de sangue. O teste respiratório de absorção de ácido
13C-octanóico,

além da absorção intestinal normal, também presume adequada

função pulmonar (MORÍNIGO et al., 2006; FALKÉN et al., 2011; WANG et al.,
2012).
O uso de ressonância nuclear magnética (BENNETT, 2009) traz as
dificuldades relativas ao método, além da menor disponibilidade e maior custo
do exame. A utilização da ultrassonografia agrega o viés de tratar-se de
método examinador-dependente, e requer suposição geométrica da
conformação do estômago, além de geralmente ser utilizado apenas para
avaliação do esvaziamento de líquido (ABELL et al., 2008).
Testes de ingestão líquida, com ou sem associação com avaliação
radiológica, como o SPECT8, ou pressórica, também foram utilizados na
tentativa de acessar o volume funcional, o esvaziamento e a saciedade no
estômago não operado. Sofrendo influência de fatores de difícil avaliação,
como a acomodação gástrica, e de sintomas subjetivos como dor e sensação
de plenitude, seus resultados mostraram-se modestos e ainda não tem
aplicação clínica, sobretudo em situações PO (JONES, 2008).

8

Single Photon Emission Computed Tomography [tomografia computadorizada por
emissão de fóton único].
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A cintilografia desta forma se mantém como o padrão-ouro na análise da
velocidade do esvaziamento gástrico na prática clínica, e a despeito das
diferenças metodológicas para sua realização, a cintilografia com refeição
sólida mantém-se o exame de escolha para esta avaliação, possibilitando
análise fisiológica, não-invasiva, e quantitativa (SEOK et al., 2011).
Apesar de grandes avanços na sua investigação, a interpretação dos
efeitos funcionais da anatomia cirúrgica, das relações entre o tamanho da
bolsa gástrica e seu esvaziamento sobre os resultados PO da DGYR, ainda
não estão bem estabelecidos (ROBERTS et al., 2007).

3.6 AVALIAÇÃO DA TOLERÂNCIA ALIMENTAR
Após a DGYR espera-se diminuição transitória da tolerância alimentar,
normalmente limitada aos primeiros meses PO (SUTER et al., 2007).
STOKLOSSA e ATWAL (2013) encontraram tolerância reduzida até o terceiro
mês após a cirurgia, mas aos 12 meses PO os pacientes apresentavam
tolerância comparável aos indivíduos com obesidade não operados.
Em cirurgias mais restritivas os efeitos na tolerância alimentar são
claramente mais expressivos e menos transitórios (SUTER et al., 2007). LEE et
al. (2004) demonstraram com o questionário GIQLI9 pior satisfação com a
alimentação e maior restrição alimentar e disfagia em pacientes submetidos à
gastroplastia vertical comparativamente à DGYR. O mesmo autor, utilizando o
9

GIQLI [Gastrointestinal Quality of Life Index]: Índice de qualidade de vida
gastrointestinal. Escore numérico baseado em 36 questões para avaliação de
qualidade de vida em pacientes com doenças gastrointestinais (EYPASCH et al.,
1995).
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mesmo instrumento, observou piora na qualidade de vida em 2 anos PO de
LapBand® (LEE et al., 2006).
A intolerância a alimentos de alta concentração proteica é a mais
prevalente após a DGYR, principalmente à carne vermelha. A dificuldade em
ingerir carne pode atingir 50% dos pacientes, e manter-se tardiamente, após 5
anos PO (MOIZE et al., 2003), podendo levar à desnutrição proteica.
COLLES et al. (2008) relataram, em pacientes submetidos à LapBand®,
padrão alimentar característico, decorrente de restrição, associado a pior
resultado. O consumo repetitivo de pequenas porções de alimentos por longos
períodos de tempo, denominado “grazing”10 , ou ainda "snack eating”,
consistindo

no

consumo de mais de 150

calorias entre as refeições,

associou-se a pior tolerância alimentar, e influenciou sobremaneira a pior perda
de peso, comparativamente aos pacientes com alimentação mais regrada (56%
e 71,4% PEP, respectivamente).
FARIA et al. (2009) observaram resultados semelhantes no PO de
DGYR. O maior consumo de petiscos, ou “snacks", alimentos de alto valor
calórico, e de fácil digestão (pobres em fibras, baixo teor proteico, ricos em
carboidratos e em gorduras) associou-se a piores resultados em perda de
peso. Este padrão alimentar polifágico, com maior ingestão de alimentos de
menor poder de saciedade e maior índice glicêmico, inicialmente adaptativo,
secundário à intolerâncias e neofobias alimentares decorrentes dos vômitos,
pode se manter tardiamente levando a maior consumo energético e ao reganho
de peso.

10

equivalente a petiscar, ou beliscar.
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THOMAS e MARCUS (2008) referem que a fase de adaptação da dieta
após a DGYR pode variar muito, de três meses a 30 meses. Durante esse
período a escolha de alimentos com maior teor de gorduras pode ser reação à
intolerância a proteínas. A textura dos alimentos ricos em lípides facilita sua
digestão.
Alimentos de menor consistência, compostos em sua maioria por
carboidratos simples, requerem menor mastigação, gerando aumento do
consumo calórico, elevação da insulinemia, e aumento rebote do apetite. Esta
“Soft Calorie Syndrome”11 adaptativa à restrição mecânica é bem documentada
após cirurgias puramente restritivas, como a gastroplastia vertical e a
LapBand® (KRAL, 1987; SALMON, 1986; NÄSLUND et al., 2006; ERNST et al.,
2009). Por estes fenômenos, a intolerância alimentar e a alta frequência de
vômitos podem levar à monotonia alimentar, com alimentação baseada em
fontes de carboidratos simples, e inversão da pirâmide alimentar preconizada
após DGYR, de base proteica (MOIZE et al., 2003), podendo paradoxalmente
acarretar perda insuficiente de peso, reganho de peso, ou desnutrição seletiva
(FARIA et al., 2009).
Apesar de 25 a 50% dos pacientes após a DGYR apresentarem
sintomas da síndrome de “dumping" com consumo de açúcares, apenas 5 a
10% mantém sintomas clínicos significativos. A intolerância a alimentos
proteicos, por sua vez, pode se manter tardiamente, e ter alta prevalência
(MOIZE et al., 2010). Esta combinação também pode contribuir para a inversão
da pirâmide alimentar.

11

sem equivalente em português, em tradução livre: síndrome das calorias macias.
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STOKLOSSA e ATWAL (2013) exemplificam bem o processo de reganho
de peso na presença intolerâncias alimentares, comparando o consumo de
vegetais crus e alimentos industrializados. Enquanto uma maçã média tem 72
calorias, 250 mL de suco de maçã tem 118 calorias, valor energético 64%
maior. Portanto, mesmo com as dificuldades advindas da intolerância, a
concentração da alimentação em carboidratos de fácil ingestão e alto valor
calórico, desde que exceda o gasto energético, levará inexoravelmente ao
ganho ponderal.
NOVAIS et al. (2011), avaliando aversões alimentares em mulheres dois
anos após DGYR com anel de constrição, através de questionário alimentar
FFQ-S12, encontraram mais dificuldade de alimentação até o sexto mês, sendo
as intolerâncias mais comuns associadas a alimentos proteicos, com
correlação positiva entre reganho de peso e estas aversões, que por sua vez
se associaram também à maior perda de peso no nadir.
MOIZE et al. (2003) observaram intolerância principalmente à carne
vermelha, que mostrou-se progressivamente menor entre três e 12 meses PO,
porém sem associação com diferenças no consumo calórico neste período,
associando a intolerância proteica ao reganho de peso a longo prazo, mediado
pelo maior consumo de carboidratos.
Há também influência dos hábitos alimentares sobre a tolerância tardia
após a DGYR. VALEZI et al. (2008), em estudo de pacientes em um ano PO de
DGYR com bandagem, encontraram um tempo médio curto de refeição, de
menos de 15 minutos em 40,7% da amostra, enquanto somente 16,5% se
alimentava em tempo maior que 30 minutos.
12

short food frequency questionnaire [questionário curto de frequência alimentar]
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DIAS (2006) observou que o consumo proteico aumenta do primeiro
bimestre para o primeiro semestre PO, porém cai novamente em um ano PO.
Após o aumento inicial da ingestão proteica, e consequente aumento de
sintomas de intolerância, o paciente pode se adaptar diminuindo o consumo
proteico, com controle dos sintomas, melhorando assim a tolerância alimentar,
porém às custas da alimentação limitada.
POVES et al. (2006), aplicando o questionário GIQLI, observaram que a
DGYR melhora sobremaneira a qualidade de vida dos pacientes, elevando-a
para patamar semelhante ao dos indivíduos eutróficos. Achado semelhante
encontraram COSTA et al. (2014), aplicando os questionários BAROS13 e
SF-36© 14. Os procedimentos bariátricos, no entanto, seja por efeito direto,
inerente à técnica, seja como efeito adverso, podem limitar quantitativamente
ou qualitativamente a alimentação, podendo ter impacto importante na
qualidade de vida (LEE et al., 2002, 2004, 2006).
A qualidade de vida depende de múltiplos fatores, físicos, mentais e
sociais, entre outros. A capacidade de comer uma variedade ampla de
alimentos, não apenas pelo ato em si de se alimentar, nem pelo aspecto
nutricional, mas pela interação social que a refeição representa na sociedade,

BAROS: Bariatric Analysis and Reporting System [Sistema de Análise e Relato
Bariátrico]. Instrumento de avaliação PO de cirurgia bariátrica. Baseia-se na perda de
peso, na evolução das comorbidades, e na avaliação da auto-percepção de qualidade
de vida pelo questionário de qualidade de vida de Moorehead-Ardelt (ORIA e
MOOREHEAD, 1998; WOLF et al., 2000).
13

14

SF-36©: Medical outcomes study (MOS) 36-Item Short-Form Health Survey
[Formulário curto de 36 itens para avaliação de saúde do estudo MOS, de Resultados
Médicos].
Disponível na página da Rede (acessada em dezembro de 2015):
https://www.rand.org/health/surveys_tools/mos/mos_core_36item.html
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certamente influencia sobremaneira a qualidade de vida (SUTER et al., 2007;
VALEZI et al., 2008).
Interações sociais podem contribuir para mudanças no padrão de dieta
que, decorrentes de um período mais prolongado de restrições alimentares,
podem tornar-se rotineiras. O paciente pode abolir de sua dieta grupos
alimentares inteiros para evitar riscos de regurgitação ou vômito em situações
sociais, preferindo o consumo de alimentos macios ou pastosos em público,
dessa forma mantendo a dieta de fases PO iniciais em sua rotina alimentar
(SUTER et al., 2007).
SUTER et al. (2007) propuseram um questionário para avaliação da
tolerância alimentar após cirurgia bariátrica, aplicando-o ao longo de cinco anos
em população de 600 pacientes operados, 55 pacientes com obesidade
mórbida não operados, e 75 indivíduos eutróficos. Evidenciaram que a
tolerância cai após três meses PO, se reaproximando da referida pela
população controle após um ano. Comparando-se os resultados obtidos nos
pacientes submetidos à DGYR e à LapBand®, é nítida a diferença de tolerância
nos dois grupos, melhorando progressivamente ao longo do tempo na DGYR,
se equiparando ao grupo controle após um ano PO, enquanto na LapBand® se
mantém baixa, mostrando as diferenças de restrição dos dois procedimentos.
Com pontuação máxima de 27 pontos, Suter et al. encontraram na
aplicação do questionário escore (ES) médio de 25,2 na população normal,
24,2 na população obesa mórbida não-operada, e ES ≥24 em 80,1%, 86,8% e
78% dos pacientes após 12, 24 e 60 meses após DGYR, respectivamente.
SCHWEIGER et al. (2010) e OVERS et al. (2012) aplicaram o
questionário proposto por Suter em PO de DGYR, com os mesmos achados de
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melhora da tolerância alimentar em PO mais tardio, assim como diferenças
entre técnicas bariátricas diversas. Overs et al., aplicando o ES em pacientes
entre 2 e 4 anos após DGYR, obtiveram pontuação média de 22, encontrando
correlação entre o ES e o Escore GIQLI, com associação positiva entre a
qualidade de vida e a tolerância alimentar após cirurgia bariátrica.
GODOY et al. (2012) traduziram o questionário de Suter para o
português e o validaram utilizando-o em população de 47 pacientes em PO de
DGYR, demonstrando aplicabilidade deste método de avaliação de tolerância
alimentar em nosso meio. Observaram média de 23,02 pontos em PO médio
de 22 meses.
A qualidade da alimentação após DGYR tem importante papel no
resultado cirúrgico, tanto em perda de peso como em qualidade de vida e
incidência de complicações nutricionais. Alimentos ricos em fibras e proteicos,
com menor índice glicêmico, são de mais difícil digestão, portanto estimulam
menos a liberação de insulina e caminham mais no trato digestivo, atingindo
porções mais distais do intestino delgado, levando a maior estímulo enterohormonal, tendo maior poder sacietógeno e gerando melhores resultados em
perda de peso (LE ROUX et al., 2006; DIRKSEN et al., 2013a,b).
A intolerância alimentar, relativamente comum no PO inicial, pode se
manter e influenciar o resultado cirúrgico. As causas da manutenção da
intolerância alimentar no PO tardio da DGYR são desconhecidas, podendo ter
fundamentação anatômica e funcional.

4 MÉTODOS
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4 MÉTODOS

4.1 PROCEDIMENTO CIRÚRGICO
Todos os pacientes estudados haviam sido previamente submetidos a
mesma técnica operatória (DGYR). Todas as cirurgias foram realizadas no
Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP.
A DGYR foi realizada por via aberta, com transecção gástrica a partir da
pequena curvatura, a aproximadamente 5 cm da TEG; com início no vértice
lateral desta linha de grampeamento foi feita secção gástrica vertical em
direção ao ângulo de His, calibrando-se a largura da bolsa com sonda de
Fouchet com diâmetro externo de 32 French ou 11 mm, tentando-se, desta
forma, configurar uma bolsa gástrica com volume de aproximadamente 30 mL.
A reconstrução do trânsito intestinal, em Y de Roux, foi feita com alça
alimentar em torno de 120 cm e alça biliopancreática em torno de 70 cm. A AGJ
foi realizada manualmente, término-lateral, sem calibração restritiva, com
diâmetro em torno de 2,5 cm.
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4.2 CRITÉRIOS DE INCLUSÃO
- ambos os sexos.
- idade mínima foi de 18 anos, seguindo as orientações das portarias de
regulamento técnico, normas e critérios para Assistência ao Obeso, do
Ministério da Saúde15.
- ter sido submetido previamente à DGYR.
- estar em acompanhamento ambulatorial em PO tardio no mínimo de 18
meses.

4.3 CRITÉRIOS DE EXCLUSÃO
- presença, atual ou prévia, de anel de constrição na bolsa gástrica.
- presença de úlceras ou lesões na bolsa gástrica ou de boca
anastomótica, estenose da AGJ ou dificuldade de acesso à alça jejunal pelo
endoscópico.
- identificação de FGG.
- alterações motoras do esôfago, identificadas através de endoscopia
digestiva ou estudo radiológico contrastado, realizados rotineiramente em todos
os pacientes.

15

PORTARIA N° 425GM/MS, DE 19 MARÇO DE 2013. Estabelece limite etário
mínimo de 16 anos para realização de cirurgia bariátrica, desde que com o escore Z
maior que +4 na análise de IMC por idade, e com comprovação prévia da
consolidação das epífises de crescimento.
No HC-FMUSP o tratamento cirúrgico da obesidade neste segmento etário (abaixo de
18 anos) segue protocolo específico, com realização de gastrectomia vertical em
manga.
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- cirurgias prévias do esôfago, transição esofagogástrica ou estômago,
por possível influência técnica na construção da bolsa gástrica, assim como
ressecções intestinais.
- existência de condições clínicas com possível influência significativa
na curva de peso: doenças metabólicas descompensadas (disfunções agudas
da tireóide, do eixo hipótálamo-hipofisário e das adrenais), neoplasias malignas
em tratamento, doenças inflamatórias intestinais em formas graves,
insuficiências renal ou cardíaca, ou doença pulmonar em fase avançada.
- medicamentos e drogas: uso crônico de corticóides, opióides,
esteróides anabolizantes, anti-espasmódicos, anti-eméticos e pró-cinéticos
(ABELL et al., 2008). Consumo imoderado de álcool (mais de duas doses de
10-12 g de álcool ao dia, conforme critérios sugeridos pela Organização
Mundial de Saúde, OMS) (HUMENIUK et al., 2010), ou uso de drogas ilícitas.
- gravidez em curso, pelo viés na frequência de vômitos, por possível
influência no trânsito digestivo e tolerância alimentar e pela contraindicação da
realização de exames com emissão de radiação ionizante.
-

doenças psiquiátricas e neurológicas descompensadas ou quadros

demenciais. Todos os pacientes passaram por avaliação da equipe de
psicologia.
- presença de hérnias incisionais sintomáticas, pelo fator de confusão
nas avaliações da frequência de vômitos, da tolerância alimentar e do trânsito
digestivo.
- presença de distúrbios alimentares graves e descompensados, ou
condições que pudessem influenciar os hábitos alimentares do paciente, e a
compreensão do padrão alimentar e da tolerância alimentar, como o
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vegetarianismo e o veganismo. Todos os pacientes passaram por avaliação da
equipe de nutrição.
- antecedente de reação adversa ao uso de contraste iodado.
- alergia ou intolerância a alimentos da refeição-teste utilizada na
cintilografia (pão, ovo, geléia de morango).
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4.4 ASPECTOS ÉTICOS
O Projeto foi aprovado pela Comissão de Ética para Análise de Projetos
de Pesquisa - CAPPesq da Diretoria Clínica do Hospital das Clínicas e da
Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo em sessão de
25/04/2013, sob número de Parecer 0416/10, e cumpre os princípios éticos
para pesquisa médica em seres humanos da Declaração de Helsinki da
Associação Médica Mundial.
Todos os pacientes objetos da pesquisa entenderam e aceitaram se
submeter aos procedimentos propostos no protocolo, tendo sido obtido o termo
de consentimento livre e esclarecido (TCLE) de todos eles (Anexo A).
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A figura 2 representa graficamente o delineamento seguido neste
protocolo, desde a fase inicial de escolha da amostra, a partir dos critérios de
inclusão e exclusão, coleta de dados das variáveis de interesse, avaliação
estatística preliminar, identificação dos pontos de corte para categorização da
população estudada e análises comparativas bivariadas.

Figura 2. Desenho do Estudo
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4.5 CASUÍSTICA
O número mínimo de pacientes foi estipulado por cálculo de poder
estatístico entre dois grupos independentes, a partir de um teste t com correção
Satterthwaite para diferentes variâncias. Deste modo um tamanho amostral
igual a 30 pacientes por grupo e desvio padrão igual a 1 (um) corresponderia
ao tamanho mínimo de efeito igual a 0,7 para atingir poder igual a 80% em um
teste bilateral de significância 5%.
Foram estudados 80 pacientes em PO de DGYR. A população estudada
foi escolhida aleatoriamente e submetida a uma avaliação inicial, que consistiu
em anamnese, revisão de prontuário médico, consultas com nutricionista e
psicólogo, e estudos endoscópico (EDA) e radiográfico (RxEED).
Foram coletados os dados da evolução PO da perda de peso e feita
avaliação da tolerância alimentar.
Os pacientes foram então submetidos à tomografia computadorizada de
abdome para avaliação da bolsa gástrica, com reconstrução tridimensional
para cálculo do volume, e a estudo cintilográfico do tempo de esvaziamento,
sob protocolos específicos de realização destes exames.

Métodos 107

4.6 T OMOGRAFIA C OMPUTADORIZADA

COM

R ECONSTRUÇÃO

TRIDIMENSIONAL E VOLUMETRIA GÁSTRICA
Os exames de tomografia computadorizada (TC) do abdome foram
realizados no Instituto de Radiologia (InRad) do Departamento de Radiologia
do HC-FMUSP, em dois aparelhos de tomografia, Aquilion CXL 128-slice CT
scanner (Toshiba Medical Systems Corporation, Otawara-shi, Japan) e
Brilliance CT 64-channel scanner (Philips Healthcare, Best, The Netherlands),
seguindo o protocolo específico:
Os pacientes, após jejum mínimo de 8 horas, recebiam 400 mL de
solução a 30% do contraste iodado ultravist 300, contendo 623 mg de
iopromida por mL (Bayer Healthcare, Berlin, Germany) por via oral, a serem
tomados na máxima velocidade possível, imediatamente antes do
posicionamento no aparelho de tomografia para aquisição das imagens. Não
se utilizou contraste endovenoso durante os exames. A dose de radiação
ionizante CTDI dos exames variou entre 10 e 20 mSv.
As imagens obtidas, em cortes de 1mm em incrementos de 0,5 mm,
foram avaliadas para constatação do adequado preenchimento, pelo meio de
contraste, da região de interesse (TEG, bolsa gástrica, AGJ e segmento jejunal
proximal da alça alimentar), e então utilizadas para a reformatação multiplanar
e reconstrução 3D, da bolsa gástrica, entre a região da TEG e a AGJ, com
cálculo do volume, em mL, através do programa Vitrea® (Vital Images,
Minnetonka, USA) (Figuras 3 a 14).
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Figura 3. TC3D. Volumetria gástrica. Identificação da bolsa gástrica (setas), da
TEG à AGJ, para cálculo da volumetria; programa Vitrea®

#

Figura 4. TC3D. Volumetria gástrica. Identificação da densidade do meio de
contraste na bolsa gástrica (setas) para cálculo da volumetria
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Figura 5. TC3D. Cálculo da volumetria da bolsa gástrica e reconstrução
tridimensional (3D). Bolsa de grande volume; programa Vitrea®

#

Figura 6. TC3D. Reconstrução 3D de bolsa de grande volume; rotação da
imagem para avaliação morfológica
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Figura 7. TC3D. Identificação da bolsa gástrica; Cálculo da volumetria e
reconstrução 3D. Bolsa de pequeno volume; programa Vitrea®

#

Figura 8. TC3D. Cálculo da volumetria da bolsa gástrica e reconstrução 3D.
Bolsa de pequeno volume
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#

Figura 9. TC3D. Reconstrução 3D; isolamento e rotação da imagem da bolsa
gástrica para avaliação morfológica. Bolsa de pequeno volume; programa
Vitrea®
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!

Figura 10. Tomografia; avaliação de imagens de cortes em diferentes planos
para identificação da bolsa gástrica. Bolsa de muito pequeno volume
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Figura 11. TC. Identificação da bolsa gástrica e captação da densidade do
meio de contraste. Bolsa de muito pequeno volume

Figura 12. TC3D. Identificação da bolsa gástrica; cálculo da volumetria e
reconstrução
3D. Bolsa de muito pequeno volume; programa Vitrea®
!
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Figura 13. TC3D. Avaliação morfológica da reconstrução 3D. Bolsa de muito
pequeno volume; programa Vitrea®

!

Figura 14. TC3D. Rotação e isolamento da imagem da bolsa gástrica para
avaliação morfológica. Bolsa de muito pequeno volume

Métodos 115

4.7 CINTILOGRAFIA GÁSTRICA

COM

REFEIÇÃO SÓLIDA

E

TEMPO

DE

ESVAZIAMENTO DA BOLSA GÁSTRICA
As cintilografias gástricas foram realizadas no Instituto de Medicina
Nuclear do Departamento de Radiologia do HC-FMUSP, em dois modelos de
Gama câmara, ambos de dois detectores, Discovery NM 630 (GE Medical
Systems Functional Imaging, Haifa, Israel) e E.CAM (Siemens Medical
Solutions, Malvern, USA) seguindo protocolo específico, descrito abaixo.
O estanho coloidal não radioativo foi previamente marcado com
tecnécio-99, no gerador de 99Mo/99mTc IPEN-TEC 44.400 MBq (1.200 mCi) de
molibdênio 99 (99Mo) - 37.000 MBq (1000 mCi) de solução de pertecnetato de
sódio (99m Tc) (IPEN, São Paulo, Brasil) (Figura 15). Antes da realização do
exame, a refeição era então marcada, através da incorporação do radiofármaco
tecnécio (Colóide-99mTc), na dose de 1 mCi ou 37 MBq (Figura 16).
Refeição-teste: Os alimentos utilizados consistiam refeição com
componentes sólidos, pastosos e líquidos. Utilizou-se no preparo o
Colóide-99mTc incorporado às claras de 2 ovos grandes, que cozidas com sal,
no microondas, foram acrescentadas a sanduíche de duas fatias de pão de
forma e 30 g de geléia de morango, que, dividido em 4 porções iguais, deveria
ser ingerido com até 120 mL de água, em no máximo 10 minutos. O paciente
recebia a refeição na sala da Gama câmara, com proteção no tronco, pescoço
e mãos, para evitar contaminação com o alimento marcado que pudesse gerar
erros de leitura. Imediatamente após o término do tempo limite para a refeição,
o paciente era deitado no aparelho para início da captação das imagens. Caso
o paciente não conseguisse ingerir todas as porções do sanduíche, o resíduo
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era descontado da dose inicial de radiofármaco, mantendo-se desta forma a
leitura da velocidade de esvaziamento proporcional ao alimento marcado
ingerido (Figura 16).
Composição calórica da refeição-teste: ovos (±120g=60 kcal), pão
(30g=120 kcal), geléia (30g=75 kcal) constituindo valor calórico de 255 kcal,
divididos em carboidratos (72%), proteínas (24%), gorduras (2%), e fibras (2%).
Protocolo de aquisição das imagens: imediatamente após a ingestão da
refeição-teste iniciava-se a aquisição das imagens. As captações foram obtidas
através de Colimador LEAP (baixa energia propósito geral) ou HR (alta
resolução), Fotopico de 140 keV com janela de 15%. O detector foi centrado no
abdome superior, na topografia da bolsa gástrica, com o paciente em decúbito
dorsal horizontal ou sentado, com Matriz 128, zoom ajustado ao tamanho do
paciente, em projeções anterior e posterior, e imagens estáticas de um minuto
de duração nos tempos 0, 1, 2 e 4 horas (T0, T1, T2, T4). Entre os tempos de
leitura o paciente manteve-se em jejum, e sem restrição de deambulação
(Figura 17).
Processamento das imagens: foi desenhada a área da região de
interesse (ROI), referente à imagem da bolsa gástrica, com cálculo da média
geométrica de contagens radioativas das incidências anterior e posterior
corrigido pelo decaimento (1h/0,89; 2h/0,79; 4h/0,63). A partir destes dados foi
calculada a percentagem de retenção gástrica em relação ao T0 nos tempos
subsequentes, com construção de curva de retenção do traçador, através dos
programas Xeleris (GE Medical Systems Functional Imaging, Haifa, Israel) e
E.soft (ECS E.soft Business Software, Nicosia, Cyprus) (Figura 18).
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As percentagens de retenção (%Ret) representam a proporção da
refeição-teste que se mantinha retida na bolsa gástrica e utilizaram-se como
variáveis os percentuais de retenção em T1, T2 e T4 (%Ret1, %Ret2, %Ret4,
respectivamente). O percentual de retenção subtraído de 100% representa o
percentual do alimento já esvaziado do estômago no momento da captação.
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a

b

c

Figura 15. Sala Quente. Local de preparo do radiofármaco utilizado na
cintilografia, e de sua incorporação à refeição-teste; a, b. Bancada da
radiofarmácia; c. gerador molibdênio-tecnécio, onde é realizada a complexação
entre o fármaco e o tecnécio-99m, gerando o radiofármaco tecnécio
(Colóide-99mTc)
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#

Figura 16. Incorporação do radiofármaco (Colóide-99mTc) ao alimento
(claras de ovos, por cozimento), e preparo da refeição-teste marcada
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#

Figura 17. Cintilografia: Ingestão da refeição-teste, captação da radiação na
gama câmara, leitura e análise dos dados
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a

b
Figura 18. Cintilografia. Imagens de estudos de tempo de esvaziamento da
bolsa gástrica após DGYR. a. Esvaziamento gástrico acelerado (setas: ROI
desenhada em azul: bolsa gástrica); b. esvaziamento gástrico lento
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4.8 QUESTIONÁRIO DE TOLERÂNCIA ALIMENTAR
Para avaliação da tolerância alimentar utilizou-se o questionário de
Suter, traduzido para o português, composto de cinco grupos de questões,
subjetivas e objetivas, de fácil entendimento, relacionadas à satisfação
alimentar, à tolerância alimentar geral e específica e à frequência de vômitos
(Anexo B).
A primeira e segunda questões referem-se a satisfação com a
alimentação. A terceira pergunta subdivide-se em oito quesitos, relacionados à
tolerância a alimentos específicos (carne vermelha, aves, salada, legumes,
pão, arroz, massas, peixe), e pode ser respondida graduando-se a tolerância
em três categorias (come fácil, come com dificuldade, não consegue comer). A
quarta questão investiga ocorrência de intolerâncias a outros alimentos não
especificados, e a quinta gradua a frequência de vômitos ou regurgitação em
quatro níveis (nunca ocorrem; raros; mais de duas vezes por semana; diários).
Cada grupo de questões apresenta pontuação individualizada e para
análise utilizamos pontuação baseada nas perguntas um, três e cinco, mesmo
grupo de perguntas originalmente utilizado por Suter. A pontuação obtida varia
entre 1 e 27 pontos.
Utilizou-se como critério de referência de análise os resultados
previamente obtidos na validação do questionário de tolerância (SUTER et al.,
2007) e na sua tradução para o português (GODOY et al., 2012). Considerouse melhores resultados pontuações acima de 24.
Todos os questionários foram aplicados pelo pesquisador executante.
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4.9 PLANO DE ANÁLISE ESTATÍSTICA
Consistiu em categorizar a amostra a partir de pontos de corte,
buscando diferenças estatisticamente significantes para diferentes volumes da
bolsa gástrica, através de análises bivariadas, em conjunto com os dados de
esvaziamento, perda de peso, e tolerância alimentar.
Os resultados do esvaziamento da bolsa gástrica, a partir da
percentagem de retenção na primeira hora, também foram submetidos a
análises bivariadas, em conjunto com os dados de volume, perda de peso, e
tolerância alimentar, em busca de pontos de corte de esvaziamento
estatisticamente significantes.
Após a definição destes pontos de corte, a amostra foi categorizada em
diferentes subgrupos, que foram comparados por análises pareadas, em
relação às demais variáveis estudadas, a partir do volume e a partir do
esvaziamento.
As variáveis quantitativas foram descritas através de mediana (quantil
25% - quantil 75%). Dessa forma evitaram-se as possíveis distorções das
médias pela presença de dados discrepantes em relação à tendência central
da amostra.
As variáveis qualitativas foram descritas através de percentagem e
frequência.
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4.9.1 Cálculo de Pontos de Corte de Volume e Esvaziamento
Os pontos de corte para volume (V), em mililitros, considerando as
demais variáveis, foram obtidos por análises bivariadas, através da
maximização da diferença entre medianas proposto por HOTHORN e LAUSEN
(2003).
Os pontos de corte para a velocidade de esvaziamento, em %Ret1 da
cintilografia, também foram obtidos pelo mesmo método estatístico de análises
bivariadas.

4.9.2 Comparações Entre Grupos
Após a definição dos pontos de corte, foram feitas comparações
pareadas da amostra categorizada em subgrupos, divididos a partir dos pontos
de corte obtidos.
Para as variáveis quantitativas, a comparação entre dois grupos foi
realizada através do teste t modificado por WELCH (1947), Mann-Whitney e
teste t modificado por BRUNNER e MUNZEL (2000) a partir das suposições de
normalidade e homogeneidade das variâncias verificadas pelos testes de
ANDERSON-DARLING (1952) e LEVENE (1961).
Para as variáveis qualitativas, o teste de Fisher foi utilizado na
comparação entre os grupos.
Todos os cálculos foram realizados através do programa R, versão 3.1.2
(R Core Team, 2014, The R Foundation, Vienna, Austria).
Valores de p <0,05 indicaram significância estatística.
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4.10 VARIÁVEIS-ALVO ESTUDADAS
Todos os pacientes apresentavam dados antropométricos em três
momentos: momento inicial (no pré-operatório), momento de máxima perda de
peso (no nadir da curva de perda de peso) e momento atual (no momento da
coleta de dados). De todos os pacientes foram também obtidos o volume da
bolsa gástrica, em mL, os percentuais de retenção do alimento marcado após
uma hora, duas horas e quatro horas da cintilografia (%Ret1, %Ret2, %Ret4), e
o escore do questionário de tolerância alimentar de Suter (ES).

4.10.1 Dados Antropométricos
Todos os pesos foram aferidos numa mesma balança, digital de
plataforma, modelo ES Idm Lcd, com capacidade para 300 kg, em divisão de
100 g (Filizola, São Paulo, Brasil) no ambulatório de Cirurgia Bariátrica e
Metabólica do HC-FMUSP. As alturas foram obtidas em prontuário médico, e
confirmadas por aferição em estadiômetro acoplado à balança, com intervalo
de 1 a 222 cm, no momento da avaliação. Os pesos iniciais e no
emagrecimento máximo (nadir), foram obtidos por dados de prontuário médico.
O grau de obesidade foi classificado por IMC em obesidade mórbida (35
kg/m2≤IMC<50 kg/m2) ou super obesidade (IMC≥50 kg/m2).
O Excesso de Peso (EP) foi obtido a partir do Peso inicial (Pini) préoperatório, e do Peso ideal (Pid), através da fórmula: (EP=Pini-Pid).
O Peso ideal foi calculado para IMC de 23 kg/m2 para sexo masculino, e
21,5 kg/m2 para sexo feminino, a partir da altura, através de fórmula baseada
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nestes parâmetros de IMC (Pid=IMC x altura2). Estes valores de IMC derivam
do peso ideal para determinada altura, na estatura média das tabelas da
MetLife (ROBINSON et al., 1983; WEIGLEY, 1984; MILLER, 1985; MONTERO
et al., 2011).
Com estes dados obtiveram-se o percentual de perda máxima de
excesso de peso (%PEP nadir), o percentual de perda de excesso de peso
atual (%PEP atual), assim como o percentual de manutenção de perda de
excesso de peso (%PEP manutenção) e o percentual de reganho do excesso
de peso (%PEP reganho), a partir da perda máxima, através das fórmulas
[%PEP manutenção = (%PEP atual x 100) / %PEP nadir] e [%PEP reganho =
(100 - %PEP manutenção)].

4.10.2 Volume da Bolsa Gástrica
A partir dos dados de volumetria obtidos pela TC3D, e dos pontos de
corte obtidos na avaliação estatística inicial (Tabela 5), definiu-se o volume da
bolsa gástrica, em mL, que seria o mais relevante estatisticamente para
categorização da amostra. Este volume foi então utilizado para divisão da
população estudada em subgrupos. Com base nesta classificação por volume
da bolsa foram avaliadas diferenças, entre os grupos, para as demais
variáveis-alvo.

4.10.3 Esvaziamento da Bolsa Gástrica
Partindo-se das percentagens de retenção da refeição-teste na bolsa
gástrica em T1, T2 e T4, obtidos pela cintilografia de esvaziamento, e dos
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pontos de corte da %Ret em T1 (%Ret1) encontrados na avaliação estatística
inicial (Tabela 5), caracterizou-se a velocidade de esvaziamento, em %Ret1,
que seria a mais relevante estatisticamente para categorização da amostra. A
partir desta categorização por velocidade de esvaziamento da bolsa foram
avaliadas diferenças, entre os grupos, para as demais variáveis-alvo.

4.10.4 Questionário de Tolerância Alimentar, Escore de Suter
Através da aplicação do questionário de tolerância alimentar de Suter
obteve-se a pontuação do ES, entre 1 e 27 pontos. Esta pontuação foi também
estratificada a partir do ponto de corte 24, considerando-se melhores
resultados ES >24.
Utilizou-se também as pontuações de duas questões específicas do
questionário para avaliações individualizadas da frequência de vômitos e da
tolerância à carne vermelha (Anexo B).

5 RESULTADOS
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5 RESULTADOS

5.1 DADOS DEMOGRÁFICOS E ANTROPOMÉTRICOS
A coleta de dados foi realizada entre maio de 2013 e abril de 2015. Dos
80 pacientes que preencheram os pré-requisitos necessários e aceitaram
participar do estudo, 13 foram excluídos por não completarem todas as fases
do estudo. Nove não finalizaram a coleta de dados e quatro pacientes foram
excluídos a partir da investigação inicial. Dentre estes quatro, dois
apresentaram fístulas gastrogástricas, identificadas por RxEED e EDA (Figuras
19, 20); em outro destes pacientes, houve dúvida diagnóstica pela não
identificação da fístula na EDA, além de imagem duvidosa no exame
radiográfico. A TC3D e a cintilografia foram então realizadas e contribuíram
com a confirmação da hipótese diagnóstica da fístula (Figuras 21, 22). Estes
três pacientes apresentavam reganho de peso e foram encaminhados para
tratamento cirúrgico (Figura 23). No quarto paciente identificou-se angulação e
subestenose da AGJ na endoscopia, com dificuldade de passagem do
endoscópio para a alça jejunal, sendo submetido à dilatação com balão
hidrostático até 15 mm (Figura 24).
Desta forma, 67 pacientes completaram todas as fases da pesquisa, e
seus dados foram então submetidos à análise estatística.
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Figura
19. RxEED demonstrando fístula gastrogástrica
#
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a

b

c
#

Figura 20. EDA demonstrando fístula gastrogástrica (a,b); c. estômago excluso
acessado através da fístula, fundo gástrico avaliado em manobra de retrovisão
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a

b

b
Figura 21. Tomografia de abdome demonstrando fístula gastrogástrica; a. seta:
comunicação entre bolsa gástrica e remanescente gástrico; b. seta: estômago
excluso contrastado
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a

b
Figura 22. Cintilografia demonstrando fístula gastrogástrica; a. seta: captação
em fundo gástrico na imagem inicial; b. captação em estômago excluso (seta)
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#

Figura 23. Peça cirúrgica. Correção de fístula gastrogástrica, com
degastrectomia parcial e revisão de DGYR. FGG entre parede lateral da bolsa
gástrica e fundo gástrico (seta clara); seta escura: anastomose gastrojejunal
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a

b

c

d
Figura 24. EDAs; AGJ subestenótica/ difícil passagem do aparelho (a);
dilatação com balão hidrostático (b); AGJ pós-dilatação (c); comparação com
AGJ ampla/ fácil passagem do aparelho (d)
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A idade mediana foi de 51 anos (40,5–57 anos), sendo 91,04% do sexo
feminino. O peso mediano inicial foi de 130 kg (118,5–148,5 kg), com mediana
do IMC de 51,44 kg/m2 (46,23–56,11 kg/m2), variando entre 38,5 e 88 kg/m2,
sendo que 59,7% dos pacientes apresentavam inicialmente super obesidade
(IMC ≥50 kg/m2). O tempo mediano de PO no momento da realização das
avaliações foi de 47 meses (36–62,5 meses) (Tabelas 1, 2).

Tabela 1 - Dados demográficos da amostra. Distribuição de sexo e
classificação de obesidade por percentagem e frequência

Variável

Categoria

% (n)

Sexo

Feminino

91,04 (61)

Masculino

8,96 (6)

Obesidade mórbida

40,3 (27)

Super Obesidade

59,7 (40)

Obesidade

Obesidade classificada a partir do IMC.
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Tabela 2 - Dados demográficos da amostra. Distribuição da idade, IMC, Peso e
tempo PO

Variável

Mediana (Quantil 25 - Quantil 75)

Idade

51 (40,5 - 57)

IMC

51,4 (46,2 - 56,1)

Peso Inicial

130 (118,5 - 148,5)

Peso Nadir

80 (74,5 - 94,5)

Peso Atual

94 (80 - 109)

Tempo Nadir

14 (10 - 18)

Tempo Atual

47 (36 - 62,5)

Idade em anos, IMC em kg/m2; peso em quilogramas; tempo em meses.

5.2 RESULTADOS DAS VARIÁVEIS-ALVO

5.2.1 Perda de Peso
A amostra apresentou mediana de 60,27 %PEP nadir como perda
máxima de peso, no tempo mediano de 14 meses (10–18 meses) de PO.
No momento atual, na avaliação da coleta de dados, aos 47 meses
(36–62,5 meses) de PO, observou-se reganho de peso, com o grupo passando
a apresentar mediana de 47,83% de %PEP atual, sendo o percentual de
reganho do excesso de peso (%PEP reganho), a partir do nadir da curva de
peso, de 16,13% (Tabela 3).
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Tabela 3 - Dados de evolução ponderal

Variável

Mediana (Quantil 25 - Quantil 75)

Excesso de Peso Inicial

73,6 (65 - 90,1)

Excesso de Peso Nadir

28,3 (19,2 - 37,9)

Excesso de Peso Atual

37,5 (22,8 - 52,4)

% PEP Atual

47,8 (35 - 66,7)

% PEP Nadir

60,3 (53,6 - 71,6)

% PEP Reganho

16,1 (5,7 - 38,6)

% PEP Manutenção

83,9 (61,4 - 94,3)

Excesso de Peso em quilogramas.

5.2.2 Volume da Bolsa Gástrica
O volume mediano das bolsas gástricas foi de 28 mL (15,5–43 mL)
(Tabela 4).
Os volumes das bolsas variaram entre 0,5 mL e 330 mL (Anexo C).
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5.2.3 Velocidade de Esvaziamento da Bolsa Gástrica
A velocidade mediana de esvaziamento da bolsa gástrica, a partir das
percentagens de retenção, foi de 8% (2–42%) em uma hora, ou seja, 92% da
refeição-teste havia sido esvaziada da bolsa gástrica na primeira hora; em 2
duas horas houve retenção de 2% (1–8,5%); em quatro horas a amostra
apresentou retenção mediana de 1% (0–2,5%), isto é, 99% da refeição-teste
havia sido esvaziada (Tabela 4).
Houve grande variação de velocidades de esvaziamento gástrico.
Observaram-se esvaziamentos rápidos, com ausência de traçador logo na
captação inicial (T0), obtida logo após o término da ingestão alimentar, sendo
neste caso considerado para análise, em T1, T2, e T4, os valores de %Ret de
0%, 0%, e 0%.
Houve também esvaziamento inicial lento, com retenções de 99% do
traçador em 1 hora (ou seja, esvaziamento de 1% da refeição-teste na primeira
hora), 33% na segunda hora e 6% na quarta hora.
O paciente com o esvaziamento mais lento na segunda hora apresentou
%Ret de 37% (%Ret de 43%, 37% e 17% em T1, T2 e T4, respectivamente). O
mesmo também apresentou o esvaziamento mais lento observado na quarta
hora (Anexo C).
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5.2.4 Tolerância Alimentar, Escore do Questionário de Suter
A pontuação mediana do questionário de tolerância alimentar foi de 21
pontos (17–23,5 pontos). A variação da pontuação ocorreu entre o mínimo de
10 e o máximo de 27 pontos. (Tabela 4, Anexo C).
Dois pacientes obtiveram a pontuação máxima, enquanto 25,36% do
grupo estudado (17 pacientes) apresentaram pontuação igual ou maior a 24
(Anexo C).

Tabela 4 - Variáveis-alvo: Volume da bolsa gástrica, percentagens de retenção
de 1, 2, 4 horas na curva de tempo de esvaziamento da bolsa
gástrica por cintilografia, e pontuação do ES

Variável

Mediana (Quantil 25 - Quantil 75)

Volume

28 (15,5 - 43)

Cintilografia %Ret1

8 (2 - 42)

Cintilografia %Ret2

2 (1 - 8,5)

Cintilografia %Ret4

1 (0 - 2,5)

Escore de Suter

21 (17 - 23,5)

Volume em mililitros.

Resultados 141

5.3 AVALIAÇÃO ESTATÍSTICA INICIAL

PARA

DEFINIÇÃO

DE

PONTOS

DE

CORTE

5.3.1 Definição para Volume da Bolsa Gástrica
Dos pontos de corte de volume obtidos nesta análise estatística inicial, o
que apresentou maior relevância estatística foi o de 39,7 mL (p=0,05),
calculado por análise bivariada a partir dos dados de esvaziamento gástrico.
Este valor foi muito próximo do valor obtido pela análise bivariada entre volume
e tolerância, 39,5 mL (p=0,77). O valor obtido na avaliação entre volume e
%PEP atual não apresentou significância estatística (57mL, p=0,74) (Tabela 5).
A amostra foi então avaliada com categorização em subgrupos a partir
do ponto de corte de volume da bolsa gástrica de 40 mL. Os pacientes foram
divididos em 2 grupos, V ≤40mL e V >40mL.

5.3.2 Definição para Velocidade de Esvaziamento da Bolsa Gástrica
Dos pontos de corte de esvaziamento obtidos na análise estatística
inicial, os que apresentaram maior significância estatística foram os de %Ret1
de 12% e 25% (p=0,009), ambos encontrados a partir dos dados de percentual
de perda de excesso de peso no momento da avaliação. Os pontos de corte
%Ret1 de 7% (p=0,009), obtido a partir do volume da bolsa, e 47%, a partir do
escore de Suter (p=0,03), apesar de estatisticamente significantes, foram
desconsiderados (Tabela 5).
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Optou-se desta forma em dividir-se a população estudada em 3
subgrupos, com 3 velocidades de esvaziamento distintas, utilizando-se os dois
pontos de corte encontrados. A amostra foi então avaliada com categorização
em subgrupos a partir dos pontos de corte de %Ret1 de 12% e 25%. Os
pacientes foram divididos em 3 categorias, %Ret1 ≤12%, 12%< %Ret1 <25%,
e %Ret1 ≥25%.

Tabela 5 - Pontos de corte para volume e esvaziamento da bolsa gástrica
obtidos na análise estatística inicial

Variável-Alvo

Variável

Ponto de Corte

Valor p

Volume Bolsa

Cintilografia %Ret1

39,7

0,0511

Volume Bolsa

Tolerância (ES)

39,5

0,775

Volume Bolsa

% PEP Atual

57

0,746

Cintilografia %Ret1

Volume bolsa

7

0,0099

Cintilografia %Ret1

% PEP atual

12

0,0093

Cintilografia %Ret1

% PEP atual

25

0,0093

Cintilografia %Ret1

Tolerância (ES)

47

0,036

%Ret1: percentual de retenção em 1 hora na cintilografia de
esvaziamento gástrico;
%PEP: percentual de perda de excesso de peso;
Volume em mL;
ES: Escore de Suter.
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5.4 ANÁLISE CATEGORIZADA POR VOLUME DA BOLSA GÁSTRICA
Na avaliação das diferenças a partir do volume da bolsa gástrica, pelo
ponto de corte de 40 mL, compararam-se dois subgrupos, V≤40 mL (n=49) e
V>40 mL (n=18). Ambos foram homogêneos para sexo, idade, IMC e peso
iniciais, e tempos de avaliação. A prevalência de super obesidade também foi
semelhante (Tabelas 6, 7).

Tabela 6 - Distribuição de sexo e da classificação em obesidade mórbida ou
super obesidade por frequência e percentagem, para duas
categorias conforme ponto de corte de volume de 40 mL

Variável

Categoria

Volume ≤ 40

Volume > 40

Valor p

Sexo

F

91,84 (45)

88,89 (16)

0,656

M

8,16 (4)

11,11 (2)

Obesidade
mórbida

36,73 (18)

50 (9)

Super
Obesidade

63,27 (31)

50 (9)

Obesidade

0,403
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Tabela 7 - Variáveis idade, IMC e peso iniciais, tempo de PO, em mediana e
quantis 25 e 75, para duas categorias conforme ponto de corte de
volume de 40 mL

Variável

Volume ≤ 40

Volume > 40

Valor p

Idade

51 (40 - 56)

52 (41,7 - 59,7)

0,286

IMC

51,44 (47,2 - 55,6)

50,41 (44,5 - 58,2)

0,671

Peso Inicial

132 (119 - 147)

128 (114 - 155,5)

0,671

Tempo Nadir

13 (10 - 18)

16,5 (10,5 - 19,5)

0,214

Tempo Atual

48 (36 - 61)

44 (36 - 64,2)

0,927

Volume em mL; idade em anos; IMC em kg/m2; peso em quilogramas;
tempo em meses.

As bolsas gástricas nos dois subgrupos apresentavam volumes
estatisticamente diferentes ( p<0,001), com o grupo V ≤40 mL apresentando
mediana de 21 mL (13–30 mL), enquanto que o grupo V >40 mL apresentou
bolsas com mediana de 56,5 mL (48,75–81,25 mL) (Tabela 8). Este dado
confirmou a diferenciação da amostra almejada na categorização por volume,
obtida a partir da %Ret1 na avaliação estatística inicial (Tabela 5). Caso este
dado não fosse confirmado, invalidaria a premissa inicial do método estatístico
adotado.
No percentual de perda de excesso de peso no nadir e no reganho não
houve diferença estatisticamente significante (Tabela 8, Gráfico 1).
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Na velocidade de esvaziamento da bolsa gástrica houve diferenças
estatisticamente significantes nas %Ret de 1 hora (p=0,009) e de 2 horas
(p=0,045), mas não em 4 horas. Houve portanto associação entre V ≤40 mL e
esvaziamento mais rápido da bolsa gástrica em T1 e T2 (Tabela 8, Gráfico 2).
Na tolerância alimentar pelo ES não foram encontradas diferenças
estatisticamente significantes a partir da categorização pelo volume da bolsa
gástrica.

Tabela 8 - Variáveis-alvo percentual da perda máxima de excesso de peso
(%PEP nadir), percentual de perda de excesso de peso no reganho
(%PEP reganho), volume da bolsa gástrica, percentagens de
retenção na cintilografia em T1, T2 e T4, e pontuação do ES, para
duas categorias conforme ponto de corte de volume de 40 mL

Variável

Volume ≤ 40

Volume > 40

valor p

Volume da Bolsa

21 (13 - 30)

56,5 (48,7 - 81,2)

< 0,001

%PEP Nadir

58,69 (53,4 - 70,6)

64,17 (53,9 - 78,9)

0,412

%PEP Reganho

15,79 (4,2 - 36,3)

16,99 (9 - 48,4)

0,195

Cintilografia %Ret1

6 (1 - 23)

44 (12 - 57,5)

0,009

Cintilografia %Ret2

2 (1 - 7)

13,5 (2 - 19,7)

0,045

Cintilografia %Ret4

1 (0 - 2)

1 (0 - 4,5)

0,456

Escore Suter

22 (17 - 24)

19,5 (17 - 22,5)

0,414

Volume em mililitros; cintilografia em percentagem de retenção no tempo
determinado.
Distribuição por mediana e quantis 25 e 75.
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Gráfico 1 - Curvas de perda de %PEP em 3 tempos: cirurgia, nadir, e tempo
atual, no momento da avaliação. Comparação dos dois grupos de
volume de bolsa gástrica, V ≤40 mL e V >40mL
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Gráfico 2 - Curvas de velocidade de esvaziamento da bolsa gástrica, em %Ret
em T1, T2, T4 da cintilografia. Comparação dos dois grupos de
volume de bolsa gástrica, V ≤40 mL e V >40mL
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5.5 ANÁLISE CATEGORIZADA POR ESVAZIAMENTO GÁSTRICO
As avaliações das diferenças a partir do esvaziamento da bolsa gástrica
foram feitas com a amostra dividida em três subgrupos, %Ret1 ≤12% (n=35),
12%< %Ret1 <25% (n=10) e %Ret1 ≥25% (n=22).
Avaliando-se os 3 subgrupos identificou-se homogeneidade para os
parâmetros sexo, idade, IMC e peso iniciais, tempos de avaliação e presença
de super obesidade (Tabelas 9, 10).

Tabela 9 - Distribuição de sexo e da classificação em obesidade mórbida ou
super obesidade, por frequência e percentagem, para três
categorias conforme pontos de cortes de retenção na primeira hora
da cintilografia (%Ret1) de 12% e 25%

Variável

Categoria

%Ret1≤12

12<%Ret1<25 %Ret1≥25

valor p

Sexo

F

88,57 (31)

100 (10)

90,91 (20)

0,849

M

11,43 (4)

0 (0)

9,09 (2)

Obesidade
Obesidade mórbida
37,14 (13)

50 (5)

40,91 (9)

Super
Obesidade 62,86 (22)

50 (5)

59,09 (13)

Obesidade classificada a partir do IMC.

0,746
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Tabela 10 - Variáveis idade, IMC e pesos iniciais, e tempo, em mediana e
quantis 25 e 75, para três categorias conforme pontos de cortes
de retenção na primeira hora da cintilografia (%Ret1) de 12% e
25%

Variável %Ret1 ≤ 12

12 < %Ret1 < 25

%Ret1 ≥ 25

valor p

Idade

51 (39,5 - 60)

51 (44,2 - 57)

50 (39,2 -54)

0,638

IMC

51,4 (47,3 -54,5)

49,9 (46 - 54,3)

52,1 (45 -60)

0,738

Peso
Inicial

135 (120 - 147)

122,2 (117,2 -127,5)

131 (121,5 -160)

0,303

Tempo
Nadir

13 (9 - 18)

19 (13,5 - 23,7)

12,5 (10,5 -15,7)

0,169

Tempo
Atual

43 (35,5 - 60)

45 (34,5 -72,7)

48 (38,5 - 59,7)

0,95

Idade em anos; IMC em kg/m2; peso em quilogramas; tempo em meses.

Na análise do tempo de esvaziamento gástrico durante o exame
completo de cintilografia, nas quatro horas, houve diferenças estatisticamente
significantes nos percentuais de retenção em T1, T2 e T4 entre os três
subgrupos (Tabela 11). Assim como na categorização por volume, a
confirmação deste dado corroborou a diferenciação da amostra esperada na
categorização por esvaziamento, obtida a partir do %PEP atual na avaliação
estatística inicial (Tabela 5). Caso este dado não fosse confirmado, invalidaria o
axioma inicial assumido no método estatístico.
Todos os pacientes obtiveram perdas de excesso de peso semelhantes
no nadir (Tabela 11, Gráfico 3). Já tardiamente, no momento da avaliação, o
subgrupo com esvaziamento mais acelerado (%Ret1 ≤12%) apresentou menor
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reganho de peso (%PEP reganho) em relação aos pacientes da categoria com
esvaziamento mais lento (%Ret1 ≥25%) (Tabela 11, Gráfico 3). Ou seja, a
categoria com maior velocidade de esvaziamento da bolsa gástrica obteve
maior perda de peso tardia, na mediana de 47 meses PO, em comparação ao
grupo com esvaziamento mais lento.
Houve associação entre a velocidade de esvaziamento da bolsa gástrica
na primeira hora da cintilografia (%Ret1) e a tolerância alimentar (ES), para os
três subgrupos avaliados, com maiores pontuações do questionário de
tolerância, ou seja, melhor tolerância alimentar, relacionando-se com tempos
de esvaziamento na primeira hora mais rápidos. Na comparação entre os dois
grupos com menor e maior velocidades de esvaziamento, %Ret1 ≤12% e
%Ret1 ≥25%, esta diferença mostrou-se estatisticamente significante (p=0,007)
(Tabela 11).
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Tabela 11 - Variáveis-alvo percentual da perda máxima de excesso de peso
(%PEP nadir), percentual de reganho da perda de excesso de
peso, volume da bolsa gástrica, percentagens de retenção na
cintilografia em T1, T2 e T4, e pontuação do ES, para três
categorias conforme pontos de cortes de %Ret1 de 12% e 25%

Variável

%Ret1 ≤ 12

12< %Ret1< 25

%Ret1 ≥ 25

valor

p

%PEP
Nadir

66,5 (54,1 -76,1) 60,8 (55,2 - 77,9)

57,9 (49 - 63,8)

0,319

%PEP
Reganho

11,7 (3,2 - 23,9)

13,6 (6,6 - 39,1)

29,8 (15,8 - 43,2) *

0,036

Cintilografia
2 (1 - 5,5)
%Ret1

17 (13,7 - 22,2) *

50,5 (43 - 72,7) * ◊

< 0,001

Cintilografia
%Ret2
1 (0 - 2)

7 (2,2 - 7,7) *

17,5 (8,2 - 26,7) * ◊ < 0,001

Cintilografia
%Ret4
0 (0 - 1)

2,5 (0,2 - 3)

4 (1 - 7,7) *

< 0,001

Volume da
Bolsa

24 (15,5 - 37,1)

30,5 (13 - 40,2)

33,9 (18,2 - 66)

0,272

Escore
Suter

22 (20 - 24)

21,5 (17 - 23,7)

17 (15,2 - 21) *

0,007

* É diferente do grupo %Ret ≤ 12;
◊ É diferente do grupo %Ret entre 12 a 25;
Volume da bolsa em mililitros.
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Gráfico 3 - Curvas de %PEP em 3 tempos: cirurgia, nadir, e tempo atual, no
momento da avaliação. Comparação dos três grupos de
velocidade de esvaziamento da bolsa gástrica, %Ret1 ≤12%,
12%< %Ret1 <25 e %Ret1 ≥25%
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5.6 ANÁLISE CATEGORIZADA DA TOLERÂNCIA ALIMENTAR
Quando avaliamos pontuações do ES abaixo ou acima de 24, não
encontramos associação com volume da bolsa gástrica. Por sua vez foi
encontrada associação entre pontuações acima de 24 e percentagens menores
de Ret1. Nos 3 grupos estudados, Ret1 ≤12%, Ret1 entre 12% e 25%, e Ret1
≥25%, houve progressivamente menor percentual de ES >24 conforme maior a
%Ret1 (p=0,03) (Gráfico 4), demonstrando melhor tolerância alimentar após a
DGYR conforme maior velocidade de esvaziamento da bolsa gástrica.
Em avaliação específica da frequência de vômitos e da tolerância à
carne vermelha, importantes parâmetros da tolerância alimentar após DGYR,
evidenciou-se também associações significativas entre a menor frequência de
vômitos (p=0,05), maior facilidade de ingestão de carne vermelha (p<0,001) e
maior velocidade de esvaziamento da bolsa gástrica (Gráficos 5, 6).
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#

Gráfico 4 - Comparação de pontuações do ES a partir do ponto de corte 24
(melhor tolerância alimentar) nos três grupos de velocidade de
esvaziamento da bolsa gástrica, %Ret1 ≤12%, 12%< %Ret1 <25 e
%Ret1 ≥25%
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Gráfico 5 - Comparação de pontuações da pergunta específica do ES
referente à frequência de vômitos, dividida em 4 grupos: vômitos
ausentes, frequência leve, moderada e grave de vômitos.
Comparações nos três grupos de velocidade de esvaziamento
da bolsa gástrica, %Ret1 ≤12%, 12%< %Ret1 <25 e %Ret1
≥25%
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Gráfico 6 - Comparação de pontuações da pergunta específica do ES
referente à tolerância à carne vermelha, dividida em 3 grupos:
intolerância ausente, moderada e grave. Comparações nos três
grupos de velocidade de esvaziamento da bolsa gástrica,%Ret1
≤12%, 12%< %Ret1 <25 e %Ret1 ≥25%
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Os resultados obtidos possibilitaram correlacionar o volume da bolsa
gástrica e sua velocidade de esvaziamento; pequenos volumes, de até 40 mL,
associaram-se a maior velocidade de esvaziamento gástrico em até duas horas
pós alimentação.
Por sua vez, o esvaziamento acelerado da bolsa gástrica, com retenção
em uma hora de até 25% do alimento ingerido, correlacionou-se com maior
manutenção da perda de peso no seguimento tardio de DGYR, assim como
com melhor tolerância alimentar PO.
A associação entre maior esvaziamento da bolsa gástrica, menor
reganho de peso e melhor tolerância alimentar se exacerba quando avaliamos
pacientes com esvaziamento mais acelerado, com retenção em uma hora
abaixo de 12%, sugerindo que os efeitos positivos serão tanto melhores quão
mais rápido for o esvaziamento do reservatório gástrico.
Portanto estabeleceram-se na amostra estudada associações entre
pequenos volumes de bolsa gástrica, seu rápido esvaziamento, e melhores
resultados em manutenção de perda de peso (Tabelas 8, 11; Anexos D, E) e
em tolerância alimentar (Tabela 11; Gráfico 4; Anexos F, G).
A população do estudo foi predominantemente feminina (91,04%). Esta
heterogeneidade poderia influenciar os nossos achados, particularmente
referentes à tolerância alimentar, por diferenças nas preferências alimentares
entre os gêneros.
Apesar da prevalência de obesidade ser discretamente maior em
mulheres (MOREIRA et al., 2015), sua distribuição é praticamente homogênea

Discussão 159

em relação ao sexo (ABRANTES et al., 2003). Contudo, o predomínio da
população feminina é constante nas casuísticas de cirurgia bariátrica
(BUCHWALD et al., 2004; SJÖSTRÖM, 2013; SCZEPANIAK et al., 2015; SILVA
et al., 2015), e já foi previamente observada em nosso meio (PAJECKI et al.,
2007; DALCANALE et al., 2010).
Deste modo os nossos resultados, mesmo com a ressalva de terem sido
obtidos predominantemente em mulheres, representam uma população típica
de indivíduos em PO de cirurgia bariátrica.
VALEZI et al. (2008), avaliando comparativamente o padrão alimentar de
homens e mulheres em 116 pacientes submetidos à DGYR com bandagem,
observaram melhor aceitação alimentar na população feminina, exceto para o
arroz; o consumo de carne não apresentou diferença estatística, e, dos demais
grupos alimentares estudados, houve diferença apenas no consumo de frutas,
favorável às mulheres. Não se observou diferença na frequência de vômitos,
espontâneos ou induzidos.
Portanto, no presente estudo pode-se entender não haver influência do
predomínio do sexo feminino com relação aos achados referentes à tolerância
alimentar ou à frequência de vômitos.
A amostra também apresentou predomínio de indivíduos com super
obesidade, com 59,7% dos pacientes com IMC inicial ≥50 kg/m2.
No HC-FMUSP há um número significativo de pacientes com super
obesidade, representando 30,1% dos portadores de obesidade em preparo
pré-operatório para cirurgia bariátrica. O IMC médio destes pacientes é alto, 48
kg/m2 (SANTO et al., 2014). Não há, todavia, motivo que justifique a ainda
maior prevalência de super obesidade na amostra estudada. Os pacientes
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foram escolhidos aleatoriamente ao longo do seguimento ambulatorial
periódico, durante o período do estudo estipulado para tal. Pode-se indagar se
os pacientes com super obesidade seriam mais assíduos no seguimento tardio,
guiados por uma maior preocupação com a manutenção dos benefícios obtidos
com a cirurgia. Em nossa instituição foi implantado programa de perda de peso
pré-operatória compulsória em pacientes com IMC >50 kg/m2 (SANTO et al.,
2014). Há desde então certa percepção de maior envolvimento e
comprometimento deste grupo de pacientes com o tratamento no PO, não
havendo, contudo, dados objetivos que corroborem esta suposição.

6.1 RESULTADOS EM PERDA DE PESO
Na população estudada o nadir da curva ponderal ocorreu no tempo
mediano de 14 meses. Este período é compatível com o observado na
literatura. Nesta fase do seguimento os pacientes apresentaram mediana de
60,37% de PEP, resultado considerado satisfatório.
No momento da avaliação, com mediana de 47 meses de seguimento,
houve um reganho mediano de 16,13% do EP perdido, com %PEP atual de
47,83%.
A fração de pacientes com super obesidade em nossa amostra pode ter
influenciado os resultados, na medida que a perda de peso também é
influenciada pelo IMC inicial (HIGA et al., 2001). Se considerarmos apenas os
pacientes com IMC <50 kg/m2 (27 pacientes, IMC médio de 45 kg/m2) o %PEP
nadir médio foi 64,9%, semelhante ao obtido no grupo com IMC >50 kg/m2 (40
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pacientes, IMC médio de 58,9 kg/m2), 62,2%. Já o %PEP atual nos dois grupos
foi de 54,1% e 46%, respectivamente, com os indivíduos com super obesidade
apresentando reganho de 27,1% da PEP frente a 18,37% observado nos
pacientes com IMC abaixo de 50.
O número de pacientes com IMC >50 kg/m2 entretanto não representou
um viés nas avaliações de volume e esvaziamento, uma vez que as
distribuições de IMC nos grupos categorizados por volume e por velocidade de
esvaziamento foram semelhantes (Tabelas 6, 10).
O resultado tardio de perda de peso observado poderia ser considerado
insatisfatório, ao analisá-lo sob o critério proposto por REINHOLD (1982), por
estar abaixo dos 50% de PEP considerado como parâmetro de sucesso.
Entretanto, este resultado representa manutenção de expressivos 83,87% do
emagrecimento máximo após 4 anos de seguimento.
O que representa esta diferença de 2,17% no %PEP almejado de 50%
nos efeitos do tratamento cirúrgico da obesidade? Este questionamento suscita
dúvidas a respeito da significância destas classificações de resultados tardios.
Idealmente, os resultados de procedimentos bariátricos deveriam ser
interpretados sob enfoque de subgrupos, de acordo com gênero, idade,
características de distribuição de tecido adiposo, composição corporal, e
doenças associadas, todos parâmetros importantes mas de influências não
totalmente compreendidas na evolução da doença e de seu tratamento.
A avaliação da perda de peso após cirurgia bariátrica tem grande
variabilidade técnica. Utilizam-se diversos parâmetros de análise, com
divergências desde o sistema de medição até os métodos de quantificação dos
resultados. Apesar de o sistema métrico ser o sistema universal de unidades,
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até a sua utilização traz divergências, e ainda nota-se o uso do sistema
imperial em publicações científicas, com a necessidade de uso de fatores de
conversão, dificultando a avaliação de resultados e suas comparações.
Os métodos de avaliação de perda de peso divergem no uso do peso
inicial, no excesso de peso, por sua vez baseado no peso ideal (também
calculado de diferentes modos), ou no IMC, como padrão de medida.
Diferenças nos resultados podem advir destes diversos métodos de cálculo, e
não há padronização para publicação científica, nem consenso em qual o
melhor método. MONTERO et al. (2011) encontraram variação de até 17% no
%PEP para uma mesma perda de peso, dependendo do método de cálculo do
Pid. Seus achados demonstram a necessidade de avaliação crítica de
resultados a partir das definições escolhidas para estes parâmetros de análise.
Nos nossos resultados, o uso do Pid pela MetLife levou ao %PEP nadir
médio de 63,33%, enquanto se utilizássemos o Pid baseado no IMC=25 kg/m2
como IMC ideal, o %PEP nadir seria de 71,67%. Do mesmo modo estas
diferenças na escolha do Pid levariam a elevação do %PEP atual médio de
49,25% para 55,82% (ANEXO C). Este resultado passaria então a contemplar
o critério de PEP >50%, tornando-se satisfatório.
Em que pese a discussão sobre as reais diferenças que esta variação
representa nos benefícios advindos do tratamento cirúrgico, se realmente devese considerar a falha, ou o pior resultado, a partir do critério de Reinhold, estas
diferenças não influenciaram a avaliação uma vez que, independentemente do
critério empregado, as diferenças nos %PEP nadir e %PEP atual se manteriam
proporcionais, e os parâmetros %PEP reganho e %PEP manutenção,
inalterados (ANEXO C).
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O peso ideal, base de cálculo do excesso de peso, apresenta críticas
quando fundamentado nas tabelas da MetLife por estas estarem baseadas em
avaliações antropométricas colhidas há mais de três décadas. A análise de
estudos semelhantes prévios mostraram elevação da altura e do peso, e
portanto da estatura, da população, e deste modo seria esperado que uma
atualização destes dados elevasse o Pid, diminuindo o excesso de peso.
Porém, os dados utilizados de Pid, ainda que desatualizados, são os da última
tabela da MetLife disponível, e ainda vigente. Seu uso é conceito que se
perpetua e dos mais utilizados na literatura.
No estudo original de Reinhold, fundamentado nos resultados de apenas
38 pacientes em PO de DGYR, o referido autor também baseou-se no Pid
obtido nas tabelas da MetLife, e discutiu estas mesmas questões sobre quais
seriam os métodos ideais de avaliação da perda de peso (REINHOLD, 1982).
Portanto, o uso do IMC=25 kg/m2 como parâmetro de cálculo de Pid,
associadamente ao uso do critério de Reinhold para avaliação dos resultados,
seria discutível e a mudança do método de cálculo do EP influenciaria a PEP.
Contudo, independentemente do modo de cálculo para obtenção da perda de
peso PO no nadir, desde que mantido o mesmo cálculo ao longo do
seguimento, o percentual de reganho de peso se manteria sem variação.
O %PEP é o método mais utilizado por cirurgiões bariátricos (ORIA,
1996), já proposto como forma de padronização de análise da perda de peso
para toda a intervenção para tratamento da obesidade (DEITEL e
GREENSTEIN, 2003; DEITEL et al., 2007). Foi o método utilizado em
experiências prévias em nosso meio (PAJECKI et al., 2007; DALCANALE et al.,
2010; SANTO et al., 2016) e foi também padronizado na presente pesquisa.
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O %PEP tem também a vantagem de demonstrar ao paciente a
distância percorrida ao longo do emagrecimento PO entre o seu peso inicial e o
peso ideal ou desejado para sua altura. O conceito de peso ideal já tem certa
difusão na população, principalmente em indivíduos com obesidade que já
passaram por múltiplas avaliações e tratamentos na tentativa de emagrecer.
Desta forma, com o estabelecimento de metas individualizadas de
emagrecimento, torna-se mais fácil motivar o paciente a participar do seu
tratamento, assim como fazê-lo compreender melhor os resultados obtidos
após a cirurgia. Associadamente, o %PEP permite a categorização de
resultados a partir da classificação de Reinhold, amplamente utilizada.
O %PPini é mais usado em avaliação de resultados de tratamentos
clínicos, onde há normalmente menores perdas de peso e variações de IMC, e
a magnitude da obesidade inicial é menos expressiva. O %PPini também foi
proposto, mais recentemente, como método universal para avaliação de
resultados (HATOUM e KAPLAN, 2013; SCZEPANIAK et al., 2015). No entanto
a recomendação da utilização do %PEP foi recorrente nos últimos 10 anos, e
seu uso bastante difundido, facilitando assim análises comparativas a partir da
manutenção de sua utilização. Assim, a adoção do %PPini, ou perda de peso
absoluta, seria apenas mais um fator de confusão.
Fato é que não existem evidências suficientes para justificar a adoção
compulsória de um sistema universal de avaliação de perda de peso, e esta
variabilidade dificulta a comparação de experiências, sobretudo
extemporâneas, ou entre intervenções clínicas e cirúrgicas. A divulgação de
dados de peso e altura dos pacientes, assim como valores absolutos da perda
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de peso, como foi realizado neste trabalho (ANEXO C), facilitaria posteriores
análises comparativas por permitir a homogeneização dos métodos de cálculo.

6.2 VOLUME DA BOLSA GÁSTRICA
Na atualidade, com a disseminação da vídeocirurgia e a maior
capacidade de documentação e difusão de conhecimento cirúrgico, tem-se
maior capacidade de observação e comparação de experiências. O aumento
do debate acerca de diferenças no tamanho da bolsa gástrica e suas
influências nos resultados da DGYR auxiliará o entendimento deste, e de
outros procedimentos, dos quais ainda temos apenas um vislumbre de seus
mecanismos de ação no tratamento da obesidade.
Comparando-se os dois subgrupos, V ≤40mL (n=49) e V >40mL (n=18),
obtidos pelo ponto de corte que estatisticamente diferenciou a amostra em
relação à velocidade de esvaziamento (40 mL), nota-se predomínio das bolsas
gástricas de menor volume (73%), com volume mediano de 28 mL, denotando
a preocupação dos cirurgiões em alcançar a meta de tamanho de reservatório
historicamente difundida como ideal.
Entretanto, encontrou-se grande variação de volume. Dificuldades
técnicas podem justificar a confecção, intencional ou não, de bolsas gástricas
maiores. Situações intra-operatórias relacionadas à distribuição de gordura,
biotipo, grau de obesidade, presença de hérnia hiatal ou cirurgias prévias,
hepatomegalia, mesentério curto, estômago parcialmente intratorácico,
aderências, podem levar à construção de reservatórios maiores. O sexo e o
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IMC são relacionados a estas situações, porém na amostra estudada o volume
da bolsa gástrica não se correlacionou com o peso ou o IMC iniciais, com o
sexo ou com a super obesidade (Tabelas 6, 7). Modificações técnicas ao longo
dos 18 anos no qual as cirurgias foram realizadas (Anexo C), com bolsas
progressivamente menores, poderiam também explicar os volumes
encontrados, porém a variação nos mesmos não se relacionou com o tempo de
PO (Tabela 7).
Não se observaram diferenças na perda de peso quando da avaliação
categorizada dos volumes das bolsas gástricas. NISHIE et al. (2007) e
PERATHONER et al. (2008) encontraram resultados semelhantes,
considerando-se que ambas as experiências avaliaram predominantemente
bolsas pequenas, com médias de 30 e 18 mL, respectivamente, e a despeito
das críticas aos métodos de avaliação anatômica por eles utilizados, menos
precisos que a TC3D.
À bolsas gástricas grandes atribui-se menor saciedade precoce, maior
ingestão de alimentos e pior perda de peso. Esta associação entre restrição e
saciedade ainda justifica a preconização do uso de anel de constrição, ou a
realização de AGJ calibradas (GARRIDO, 2005; CAPELLA et al., 2008).
No entanto, as bolsas gástricas maiores podem por si só acarretar,
conforme demonstrado por nossos achados, esvaziamento mais lento,
independentemente da AGJ ampla. Esta associação pode ser explicada pela
maior complacência e capacidade de armazenamento destes reservatórios, e
acarretar consequentes influências negativas na manutenção da perda de peso
por respostas entero-hormonais. Deste modo, o aumento da restrição para

Discussão 167

otimização do resultado, ou como proposta de tratamento de resgate no
reganho de peso, seria de difícil justificativa.
Este paradigma de associação entre perda do restringimento e perda do
resultado cirúrgico, no entanto, embasa técnicas revisionais, tais como
procedimentos endoluminais sobre a AGJ, colocação de anel de constrição, ou
o uso combinado de banda gástrica ajustável (LapBand®), muitas vezes pouco
fundamentadas e com eficácia limitada (KYZER et al., 2001; MÜLLER et al.,
2005; HERRON et al., 2008; DAPRI et al., 2009; HORGAN et al., 2010;
HEYLEN, 2011; DAKIN et al., 2013; GOYAL et al., 2013; IANELLI et al., 2013;
SCHWEITZER et al., 2014).
Já os procedimentos para diminuição da bolsa gástrica após DGYR
podem ter maior embasamento, à luz dos resultados obtidos neste presente
trabalho, se considerarmos as relações entre reservatórios com volume abaixo
de 40 mL e a maior velocidade de esvaziamento gástrico, e a associação entre
o esvaziamento mais rápido e a maior manutenção da perda de peso tardia.
SANTO et al. (2016) demonstraram perfis entero-hormonais distintos
entre pacientes que mantiveram perda sustentada de peso daqueles que
reganharam peso de maneira mais pronunciada no PO tardio de DGYR,
evidenciando o papel dos efeitos metabólicos da cirurgia nos seus resultados.
Estes efeitos metabólicos divergentes podem advir de adaptações fisiológicas
e/ou comportamentais, que por sua vez podem ser dependentes de diferenças
anátomo-morfofuncionais da cirurgica (ERNST et al., 2009; HENEGHAN et al.,
2014), por exemplo, bolsas gástricas de diferentes volumes e velocidades de
esvaziamento.
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Em bolsas maiores, com esvaziamento mais lento, a reintervenção, com
diminuição do reservatório gástrico e otimização da velocidade de seu
esvaziamento, poderia ser justificada por hipoteticamente modular a velocidade
de trânsito intestinal, influenciando mecanismos entero-hormonais atenuados,
assim como interferir positivamente em comportamentos alimentares
adaptativos, que contribuíram com o reganho de peso.

6.2.1 Tomografia Tridimensional para Estudo da Volumetria da Bolsa Gástrica
O uso da TC3D para avaliação PO da DGYR traz grande avanço em
relação aos estudos anatômicos normalmente utilizados, radiográfico e
endoscópico, particularmente nas avaliações do tamanho e do volume da bolsa
gástrica. Durante a avaliação das imagens tomográficas, em comparação às
obtidas previamente nos RxEED na fase inicial de triagem da amostra
estudada, foi nítido o avanço proporcionado por este método. A morfologia 3D
das bolsas era muito mais complexa do que os RxEED mostravam.
As imagens tridimensionais permitem avaliação morfológica muito mais
detalhada, aumentando a conspicuidade e diminuindo a superposição de
imagens decorrente da projeção bidimensional de estruturas tridimensionais
que ocorre nas radiografias convencionais (GOLDMAN, 2007).
A avaliação do volume também é um avanço da TC3D, na medida em
que anteriormente seu cálculo baseava-se em avaliação endoscópica, ou em
imagens obtidas pelo RxEED, com quantificação da área da bolsa em cm2 a
partir de seus dois maiores diâmetros. Deste modo, o volume, em cc ou mL,
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era estimado indiretamente (KOEHLER e HALVERSON, 1982). Já o cálculo do
volume através de fórmulas matemáticas, com 3 medidas obtidas através das
imagens bidimensionais, também compromete a avaliação, uma vez que estas
fórmulas sempre visam contemplar formas preconcebidas, cilindros, esferas, ou
elipsoides. A bolsa gástrica por sua vez pode não contemplar nenhuma destas
formas.
A TC3D com contraste oral, mostrou-se em nossa série como exame
com boa acurácia para estudo anatômico e volumétrico da bolsa gástrica da
DGYR, sendo pouco invasivo, reprodutível, e apresentando boa aceitação por
parte dos pacientes.
A utilização do programa Vitrea® também aumentou a acurácia do
cálculo da volumetria. O programa de computador diminui a influência do
examinador, uma vez que o volume da estrutura em avaliação é obtido após
identificação da radiodensidade do meio de contraste na luz do órgão. Deste
modo, o radiologista deve somente identificar dois pontos de referência durante
o exame, a TEG e a região da AGJ. Sem o programa específico, a volumetria
perde precisão e ganha dificuldade, na medida em que o examinador deverá
desenhar, em cada corte da TC, o perímetro da luz da bolsa gástrica
manualmente, e o cálculo do volume será derivado das áreas obtidas.
Além do contraste oral existem outras opções metodológicas para
realização da volumetria por TC3D. O contraste líquido tem a desvantagem de
ser mais dependente do esvaziamento, com menor distensão da bolsa
podendo acarretar volume subestimado. Como o fundamento do estudo
proposto foi a avaliação morfofuncional, com investigação conjunta do
esvaziamento, e levando-se em consideração o conceito de volume funcional
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da bolsa gástrica, diminui a relevância deste possível fator de interferência na
avaliação volumétrica.
O contraste oral mostrou-se boa opção para realização de volumetria
por TC3D, já tendo sido usado na TC3D para volumetria após cirurgias
bariátricas em experiência prévia (KARCZ et al., 2009).
Existem outras opções, envolvendo preenchimento da bolsa com líquido
e gás, como solução de ácido tartárico associado a bicarbonato de sódio,
desencadeando reação efervescente (DEGUINES et al., 2013), ou grânulos
efervescentes, como o Vée 16, em associação a butilescopolamina endovenosa
(BLANCHET et al., 2010), ou o Baritogen 17 (INAMOTO et al., 2005).
Alternativas também visam diminuir o efeito do esvaziamento, com uso de
contraste agregado a alimento pastoso, como purê de batatas (MÜLLER et al.,
2005), ou utilização de grânulos efervescentes (E-Z-Gas II18) em associação a
glucagon intravenoso (ALVA et al., 2008a,b).
O uso da solução efervescente traz a dificuldade da sua baixa
disponibilidade em nosso meio, da falta de experiência com seu uso, além da
pior tolerabilidade, com falha em até 5% dos exames por vômitos após
administração da solução (DEGUINES et al., 2013), agregando risco de
broncoaspiração e desconforto ao paciente, por distensão do remanescente
gástrico (Alva et al., 2008a). Sua utilização, entretanto, pode melhorar a
acurácia da medida do volume real da bolsa, e pode ser uma opção a ser
estudada futuramente. O uso de contraste associado a alimentos leva à

16

Vée®, Oméga Pharma, Châtillon, France.

17

Baritogen, Fushimi Pharmaceutical Co., Marugame, Japan.

18

E-Z-Gas II, E-Z-EM Co., Inc., Westbury, USA.
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necessidade de envolvimento da equipe de nutrição para o preparo,
acrescentando dificuldade técnica ao exame. A utilização de drogas para
facilitar a distensão gastrointestinal agrega risco de reações adversas. Efeitos
colaterais não são infrequentes com uso de antiespasmódicos endovenosos, e
o risco de hiperglicemia após administração do glucagon poderia contraindicar
o procedimento em diabéticos.
O contraste oral tem as vantagens de sua ampla disponibilidade, difusão
em nosso meio, apresentar baixo risco, e não ser invasivo. O uso desta técnica
em nossa série permitiu a realização do exame em todos os participantes.
O uso de exame tomográfico para avaliação anatômica no PO da DGYR
aqui proposto, leva ao questionamento dos riscos da exposição à radiação.
Esta preocupação é relevante na medida que estima-se que 2% dos cânceres
podem ser atribuídos à exposição à radiação ionizante em exames de TC (NAU
et al., 2015).
O número de TC nos EUA aumentou muito, de 3 milhões de exames por
ano em 1980 para 70 milhões/ano em 2007 (NAU et al., 2015).
A cirurgia bariátrica contribui para realização de maior quantidade de
tomografias. NAU et al. (2015), estudando população de 1.789 pacientes
submetidos à DGYR, documentou a realização de TC em 22% do grupo, com
média de 0,6 TC por paciente. Dos pacientes que foram submetidos a cirurgia
revisional, 45% deles realizaram TC, com média de 2,8 exames por indivíduo.
Note-se que neste grupo estão também pacientes reoperados por
complicações, elevando a necessidade de investigações tomográficas
múltiplas.
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A quantificação da dose de radiação ionizante ao qual o paciente é
exposto durante exames radiológicos é complexa. A dose absorvida (DA) é
medida em mGy e corresponde à concentração de energia da radiação que um
objeto absorve. Diferentes tipos de radiação oferecem riscos diversos. Cada
tipo de radiação tem um fator de risco (radiation weighting factor, ou fator de
ponderação de radiação) que multiplica a DA, levando à dose equivalente (DE).
No caso dos raios X, este fator é igual a 1, então para os raios X a DA é igual à
DE, e a dose em mGy equivale a dose em mSv.
Por sua vez, a conversão da DE para dose efetiva (DEf) depende de um
fator de conversão (tissue weighting factor, ou fator de ponderação tecidual),
baseado nos riscos de exposição a radiação próprios de cada tecido ou órgão.
A DEf possibilita avaliar os riscos de exposição à radiação ionizante em
diferentes procedimentos. Se a DEf for igual, o risco será o mesmo19.
A DEf média nos exames de TC realizados no estudo de NAU et al.
(2015) foi de 56,1 mSv. Para o autor, a DEf de uma TC de abdome e pelve
associa-se a um risco atribuído, ajustado ao longo da vida, de 4 cânceres por
1.000 pacientes.
Uma radiografia simples de abdome tem DEf média de 0,7 mSv. Já o
RxEED tem DEf média de 6 mSv, mas pode variar de 2,45 até 14 mSv, dose de
radiação próxima a das TC para volumetria realizadas neste protocolo. O valor
limite ("threshold limit value”, ou TLV) para exposição anual à radiação
ionizante recomendado pela ACGIH (American Conference of Governmental
19

National Council on Radiation Protection and Measurements. Uncertainties in fatal
cancer risk estimates used in radiation protection. Bethesda, MD: NCRP; NCRP Report
no. 126;1997.
Disponível na página da Rede (acessada em março de 2016):
https://www.epa.gov/sites/production/files/2015-05/documents/402-r-99-003.pdf
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Industrial Hygienists)20 é de 50 mSv por ano, ou de 20 mSv em média anual em
cinco anos.
A TC realizada no presente estudo, sendo apenas de abdome superior,
e somente utilizando-se de contraste oral, necessitou DEf baixa para sua
realização, entre 10 e 20 mSv. Os riscos da exposição a doses baixas de
radiação ionizante, abaixo de 0,1 Gy, ou 100 mSv, na prática não são
observadas, e acessar este risco não é epidemiologicamente viável.21 Associar
riscos a estas exposições baixas, de até 50 mSv, advindas de exames
radiológicos, importantes para elucidação diagnóstica e definição de condutas,
apenas alarma a população, e traz riscos psicossomáticos desnecessários.
Outra preocupação refere-se ao uso de meio de contraste, como
possível fonte de risco durante a realização de exames radiológicos, como na
TC utilizada neste protocolo, sobretudo em indivíduos com alergias atribuídas a
frutos do mar, ou ao iodo.
Há uma concepção equivocada que associa a alergia a frutos do mar à
alergia aos contrastes iodados. A alergia a frutos do mar é a alergia alimentar
mais comum em adultos, com prevalência de 0,6%, e é a causa mais comum
de anafilaxia induzida por alimentos. Esta alergia é mediada por IgE,
desencadeada por 4 grupos de alérgenos, sendo o principal a tropomiosina. O
iodo não tem nenhum papel na alergia a frutos do mar. De fato, o iodo nem
pode ser considerado um alérgeno, por fazer parte da composição humana.
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Disponível na página da Rede (acessada em março de 2016): www.acgih.org

Uncertainty of risk assessment position statement of the Healthy Physics Society,
2013.
Disponível na página da Rede (acessada em março de 2016):
hps.org/documents/riskassessment_ps008-2.pdf
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Os contrastes radiológicos são compostos de ânions iodeto, e cátions
sódio ou meglumina. As reações ao contraste não são verdadeiramente
alérgicas, pois não são mediadas por IgE. Elas ocorrem por estímulos diretos a
mastócitos e basófilos, que desencadeiam reação anafilactóide. A
sensibilização prévia a frutos do mar nada interfere neste mecanismo (BAIG et
al., 2014).
Teoricamente, o histórico de reação prévia a contraste seria uma
contraindicação à utilização do contraste oral. Entretanto, deve-se levar em
consideração que, mesmo no uso de contraste via endovenosa, apesar de o
antecedente de reação adversa prévia elevar em cinco vezes a incidência de
ocorrência de um novo episódio, o risco ainda é baixo (KATAYAMA et al.,
1990). Levando-se em conta estas considerações, e apesar de serem raras as
descrições de reações idiossincráticas com uso de contraste por via oral
(MILLER, 1997), em caso de antecedente de reações adversas a contraste, é
necessário que se pondere o custo-benefício para a realização do exame, ou
seja, a execução da investigação da volumetria da bolsa gástrica por TC3D
com contraste oral deve ser avaliada com critério.

6.3 ESVAZIAMENTO DA BOLSA GÁSTRICA
O esvaziamento gástrico influencia o grau de distensão da bolsa, e por
conseguinte a aferição do volume obtido. Bolsas grandes com bom
esvaziamento podem gerar imagens com pequenos volumes.
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MÜLLER et al. (2005), em cirurgias revisionais de DGYR, observaram
que as bolsas gástricas, quando preenchidas no intra-operatório por instilação
de líquido através de sonda e com bloqueio da alça alimentar, apresentavamse normalmente maiores do que nos RxEED pré-operatórios, exemplificando as
diferenças de observação entre a bolsa numa situação fisiológica, com fluxo
livre, e numa situação mais ideal de aferição, com sua drenagem bloqueada.
Ainda assim, teríamos fatores como a pressão de infusão, ou modificações na
distensão da parede gástrica, sob efeito anestésico e de outras drogas,
influenciando esta análise.
Observamos associação entre a velocidade de esvaziamento gástrico e
o resultado tardio em perda de peso, com pacientes com esvaziamento da
bolsa gástrica mais acelerado apresentado melhor manutenção da perda de
peso após DGYR.
Evidências sugerem diversos mecanismos pelos quais o esvaziamento
gástrico interfere no controle da fome. A chegada de alimentos no estômago e
seu esvaziamento ao intestino delgado modulam mecanorreceptores e
quimiorreceptores intestinais que regulam a alimentação (HORNER et al.,
2011). A presença de alimentos na luz intestinal é fundamental para que estes
mecanismos funcionem, e o aumento da velocidade de esvaziamento gástrico
abrevia o tempo de desencadeamento dos mesmos.
A distensão de uma bolsa gástrica com maior capacidade de
armazenamento pode gerar aumento da saciedade por mecanismos
secundários ao estiramento de sua parede, porém a menor velocidade de
esvaziamento diminuirá a sinalização hormonal intestinal. Bolsas menores, por
sua vez, com maior velocidade de esvaziamento, antecipam a chegada de
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nutrientes não digeridos em segmentos mais distais do intestino delgado,
estimulando a produção entero-hormonal. Desconhecemos quais destes
mecanismos são preponderantes no resultado da DGYR, mas há crescente
evidência sugerindo a importância dos efeitos metabólicos desta cirurgia.
As diferenças entre procedimentos puramente restritivos e a DGYR
também são sugestivas sobre qual efeito deve prevalecer para melhor
resultado cirúrgico. A DGYR influencia uma sucessão de complexas respostas
entero-hormonais endógenas, e algumas respostas semelhantes às obtidas
com a cirurgia já foram mimetizadas farmacologicamente por drogas análogas
a estes enteropeptídeos (PAJECKI et al., 2012). Uma maior compreensão dos
mecanismos responsáveis pelas mudanças no controle da fome e saciedade
após a DGYR tem grande importância também como guia destes tratamentos
conservadores, que enfocando os efeitos fisiológicos obtidos com a cirurgia
poderão gerar melhores resultados.
Nesta linha, terapias farmacológicas, como a proposta no ensaio clínico
OBERYTH, endereçando o aumento da velocidade de esvaziamento gástrico,
obtiveram resultados na diminuição de consumo energético em indivíduos com
obesidade (TORRA et al., 2011). Existem alternativas cirúrgicas que também se
baseiam unicamente nestes efeitos, como a eletroestimulação gástrica. O
sistema TANTALUS® obteve resultados relevantes em perda de peso
fundamentando-se apenas na modulação hormonal causada pelo
esvaziamento gástrico (SANMIGUEL et al., 2007).
O tratamento dietético age de modo diverso neste mecanismo
regulatório. A restrição energética retarda o esvaziamento gástrico. A
diminuição da velocidade de esvaziamento do estômago por sua vez posterga
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o término da refeição, aumentando a ingestão de alimentos. Mecanismo
semelhante explica a diminuição na velocidade inicial do esvaziamento gástrico
após 16 semanas de dieta em indivíduos com obesidade (VERDICH et al.,
2000). Explica também as diferenças nos níveis pós-prandiais de PYY e GLP-1
entre pacientes submetidos à DGYR e a tratamentos dietéticos para perda de
peso (LAFERRÈRE et al., 2008).

6.3.1 Cintilografia com Refeição Sólida para Estudo do Tempo de
Esvaziamento da Bolsa Gástrica
Apesar de tratar-se do melhor método disponível, o uso da cintilografia
para avaliação do esvaziamento gástrico apresenta limitações.
A falta de uniformidade metodológica dificulta sua difusão, assim como
sua interpretação e a comparação de resultados. Há diferenças no tipo de
refeição-teste, no posicionamento do paciente, na frequência e duração da
aquisição das imagens, e na leitura dos resultados obtidos. Os resultados da
cintilografia podem basear-se no tempo de meia-vida do esvaziamento, na taxa
de esvaziamento, em percentual/minuto, ou nos percentuais de retenção em
diferentes momentos do exame. Diferenças nesta padronização podem
dificultar a interpretação dos resultados obtidos.
A estandardização do método poderia auxiliar na disseminação de seu
uso, aprimorando a avaliação do esvaziamento gástrico após a DGYR, assim
como em outras cirurgias bariátricas, auxiliando a investigação clínica de
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situações PO frequentes, como as intolerâncias alimentares, vômitos e
regurgitação.
O modelo de realização e leitura do exame empregado neste protocolo,
normatizado pelo Centro de Medicina Nuclear do InRad, seguiu as
recomendações do Consenso das Sociedades Americanas de Neurogastroenterologia e Motilidade, e de Medicina Nuclear (ABELL et al., 2008).
A avaliação cintilográfica do esvaziamento de líquidos não foi utilizada
pela falta de aplicabilidade clínica após a DGYR. A despeito de alterações no
esvaziamento de sólidos, o esvaziamento de líquidos pode ser normal.
Em relação às possíveis interferências no resultado citadas no referido
Consenso, todas foram incluídas nos critérios de exclusão utilizados na escolha
da amostra estudada, exceto a presença de Diabetes. A doença poderia
interferir na motilidade gástrica e digestiva, criando um viés de interpretação da
velocidade de esvaziamento gástrico, no entanto, devido ao amplo espectro de
apresentação da doença, e às dificuldades em se classificar a gravidade de
sua apresentação, assim como em se avaliar os efeitos da cirurgia bariátrica na
sua fisiopatologia, não interpretamos sua presença como relevante fator de
confusão.
Note-se que a gastroparesia poderia ser um viés importante na
avaliação do esvaziamento gástrico em diabéticos. Entretanto a gastroparesia
diabética apresenta extensa lista de diagnósticos diferenciais, tem baixa
incidência, e de modo geral apresenta-se apenas em fases tardias da doença,
na presença de neuropatia instalada (CESARINI et al., 1997). Além disto, a
DGYR foi proposta como tratamento da gastroparesia em pacientes com
obesidade mórbida (PAPASAVAS et al., 2014). Ainda que com efeitos
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desconhecidos após a DGYR, as alterações neurológicas degenerativas da
gastropatia diabética, e suas implicações na motilidade, possivelmente
estariam presentes no estômago excluso, onde permanecem a maior parte do
fundo, o corpo, antro e o piloro, e somente em bolsas gástricas muito grandes
haveria manifestação da doença, e possível implicação no esvaziamento.
Na escolha do método de leitura do resultado da cintilografia, optou-se
pelo uso de análise do percentual de esvaziamento em pontos fixos, de 1, 2 e 4
horas. Este método tem melhor acurácia quando comparado ao tempo de
meia-vida do esvaziamento.
O uso da avaliação de percentuais de retenção ao longo de 4 horas foi
proposto por CAMILLERI et al. (1991), demonstrando maior poder de
identificação de alterações de esvaziamento, e passou a ser consensualmente
utilizado (GUO et al., 2001; GOETZE et al., 2005; ABELL et al., 2008).
Na DGYR, como demonstrado por nossos resultados, a análise da fase
precoce do esvaziamento teve maior importância na identificação das
associações entre esvaziamento, volume da bolsa, perda de peso e tolerância
alimentar, e possivelmente a primeira hora da cintilografia tenha um papel mais
relevante na interpretação do exame após esta cirurgia. Neste contexto o
método talvez pudesse ser revisto, com abreviação do exame neste grupo de
pacientes.
Como a dose de radiofármaco é fixa, o tempo de exame prolongado não
expõe o paciente a maior dose de radiação. A cintilografia de esvaziamento
gástrico de fato submete o paciente a níveis muito baixos de radiação, de
1mCi, ou 37 MBq, o que equivale a 0,4 mSv, dose menor que o de uma
radiografia abdominal.
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Os valores de referência para retardo e aceleração de esvaziamento na
população com estômago não operado (%Ret1 >90%, %Ret2 >60%, %Ret4
>10% ; e %Ret1 <37%, respectivamente) não se prestam para avaliação da
bolsa gástrica. Comparativamente ao estômago não operado, a bolsa gástrica
após DGYR de modo geral esvazia mais rapidamente, porém não existem
valores de referência após cirurgias gástricas, entre elas as cirurgias bariátricas
(ABELL et al., 2008). Estes valores da normalidade, encontrados no percentil
95% da população normal com estômago íntegro, em comparação aos
achados na nossa amostra de PO ajudaram a nortear a escolha dos pontos de
corte a partir da avaliação estatística inicial (Tabela 5).
Apesar de estatisticamente significantes, o %Ret1 de 7% e 47% foram
descartados por representarem valores mais extremos, que contemplavam
baixo número de pacientes. Deste modo optamos pela escolha dos valores
obtidos pela análise pareada com o %PEP atual, de 12% e 25% para a divisão
nos três grupos, que além da maior magnitude estatística, e intermediários em
relação aos pontos de 7% e 47%, demonstraram-se pertinentes pela forte
associação com as demais variáveis estudadas.
Na amostra estudada, as diferenças nas velocidades de esvaziamento
gástrico foram mais nítidas nas primeiras duas horas da cintilografia, com
valores estatisticamente diferentes entre si até a segunda hora nos pacientes
dos três grupos. Ademais, apenas as avaliações da primeira hora da
cintilografia apresentaram relevância estatística em sua associação com as
outras variáveis analisadas.
Aparentemente, a cintilografia até 2 horas talvez seja suficiente para
gerar as informações necessárias para avaliação o esvaziamento do
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reservatório gástrico no PO de DGYR. Do mesmo modo, a análise dos achados
deste estudo poderia contribuir futuramente para a identificação de valores de
referência de esvaziamento gástrico após DGYR, ainda inexistentes.

6.4 TOLERÂNCIA ALIMENTAR
A tolerância alimentar melhora entre 7 e 12 meses PO
comparativamente aos 6 primeiros meses PO. A presença de intolerância
alimentar e vômitos após um ano de cirurgia denota um problema e merece
investigação (SUTER et al., 2007; MOREIRA et al., 2015).
Nossos resultados mostraram associação da tolerância alimentar com a
velocidade de esvaziamento da bolsa gástrica no PO tardio da DGYR, assim
como com os resultados em perda de peso. O grupo de pacientes com
esvaziamento gástrico PO mais rápido apresentou melhor taxa de pontuação
no ES acima de 24, critério de tolerância alimentar adequada para esta
população, menor frequência de vômitos, e melhor tolerância à carne vermelha
(Anexos F, G).
A intolerância alimentar após a DGYR demonstrou-se, na população
estudada, associada a um maior reganho de peso PO. Esta associação a
princípio pode parecer paradoxal, mas se justifica se considerarmos o tempo
de seguimento da amostra estudada. Há uma dicotomização de respostas à
manutenção da intolerância alimentar após a DGYR: se severa pode levar a
diminuição global da ingestão alimentar, ou comportamentos alimentares
adaptativos extremos secundários à alta frequência de vômitos e regurgitação,
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levando à desnutrição proteico-calórica. Este fenômeno não é raro com o uso
de anel de constrição, ou na presença de estenose da AGJ, complicação não
rara com incidência de até 27% (PALERMO et al., 2015), e normalmente
acarreta intervenção. Já na presença de intolerância moderada, o paciente se
adapta por mecanismos de escolha de dieta, por abandono de grupos
alimentares, ou desenvolve "soft calorie syndrome”, “grazing", ou “snacking", e
outras modificações de dieta que não levam à desnutrição de macronutrientes,
e podem levar ao reganho peso. A associação entre o esvaziamento da bolsa
gástrica mais lento e a maior frequência de vômitos e a pior tolerância à carne
vermelha, observada em nossos achados, pode auxiliar no melhor
entendimento deste fenômenos.
Diferentes modelos cirúrgicos, mesmo de uma mesma técnica,
acarretam respostas funcionais distintas da bolsa gástrica, com maior ou menor
função de reservatório, e velocidades de esvaziamento alimentar à alça jejunal
diversas. Estas diferenças influenciarão sintomas PO relacionados a
alimentação, como por exemplo vômitos, regurgitação, ou sintomas
relacionados à Síndrome de “dumping", e consequentemente as preferências
alimentares PO, moldadas por aversões a determinados alimentos, pelo
aspecto recompensador do consumo de outros, ou por trocas de preferências
alimentares com afastamento ou aproximação de alimentos de alta densidade
calórica (MIRAS e LE ROUX, 2013).
A investigação específica da tolerância é importante ferramenta de
avaliação PO na DGYR. Dois dos modelos de análise mais utilizados, o
BAROS I e II (MOOREHEAD et al., 2003) avaliam cinco domínios: autoestima,
atividade física, vida social, trabalho e vida sexual, porém na atualização para o
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BAROS II foi acrescentada uma pergunta referente à alimentação, pontuando
entre os dois extremos “eu vivo para comer” e “eu como para viver”,
demonstrando talvez tentativa dos autores de corrigir a falta da avaliação da
alimentação PO. Entretanto, um paciente vomitador, ou intolerante, ainda
encontra-se mal representado nestes dois questionários. A própria percepção
do paciente sobre a qualidade de sua alimentação é subjetiva, e fenômenos
adaptativos, como mudanças de padrão de dieta secundários a intolerâncias
PO, podem ser vistos como adequados, uma vez que evitam sintomas
desconfortáveis.
O uso de um instrumento específico, como o proposto por Suter,
demonstrou-se importante nesta avaliação, e auxiliou sobremaneira a
identificação e compreensão das relações anátomo-morfofuncionais estudadas
nesta pesquisa.

6.5 INFLUÊNCIA MORFOFUNCIONAL NOS RESULTADOS DA DGYR
Estabeleceu-se, por meio dos achados obtidos, associação
estatisticamente significante entre volume da bolsa gástrica e o seu
esvaziamento, assim como associações entre o esvaziamento da bolsa
gástrica e a perda de peso (%PEP atual) e o percentual de reganho de peso
(%PEP reganho) tardios, e com a tolerância alimentar (ES) (Figura 25).
Desta forma, por ser o esvaziamento relacionado ao volume, podemos
estabelecer também, por inferência, associações entre o volume os resultados
PO tardios em perda de peso e a tolerância alimentar ( Anexos D, E, F, G).
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Portanto, pode-se inferir que o pequeno volume da bolsa gástrica,
abaixo de 40 mL, através de seus efeitos no aumento da velocidade de
esvaziamento gástrico, tem influência em dois importantes parâmetros de
resultados PO na DGYR: manutenção tardia da perda de peso obtida, e na
melhor tolerância alimentar (Figura 26).
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Figura 25. Influências morfofuncionais na DGYR. Associação entre volume e
esvaziamento da bolsa gástrica, e entre o esvaziamento e os resultados PO da
DGYR
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Figura 26. Relação entre volume da bolsa gástrica e os resultados PO da
DGYR
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A avaliação do volume da bolsa gástrica, por razões já discutidas
previamente, apresenta limitações mesmo com avaliação tomográfica 3D.
Alguns comportamentos funcionais discrepantes chamaram a atenção,
suscitando análises complementares de alguns subgrupos. Bolsas grandes
com esvaziamento rápido representam situação onde a avaliação do volume
por preenchimento do reservatório gástrico com contraste não foi subestimada
pelo esvaziamento, pelo menos não o suficiente para serem consideradas
pequenas. Podemos considerá-las bolsas verdadeiramente grandes. Dos 37
pacientes com %Ret1 ≤12, quatro deles (10,8% deste grupo, ou 5,9% da
população estudada) apresentaram bolsas com V >40 mL (51, 56, 57, 100 mL).
Destes 4 pacientes, 3 apresentaram resultados tardios insatisfatórios (%PEP
atual 21%, 24%, 63% e 2%, respectivamente), enquanto o ES dos mesmos
foram 18, 21, 21 e 24, com pontuação específica de vômitos de 4, 6, 6, 4
(6: nunca vomita; 4: vomita raramente) (ANEXO C). Estes dados sugerem ao
menos razoável tolerância alimentar, possivelmente secundária ao rápido
esvaziamento, que associadamente à maior capacidade volumétrica da bol
Figura 26. Relação entre volume da bolsa gástrica e os resultados PO da
DGYR
#
sa, pode ter possibilitado, hipoteticamente, a estes pacientes um hábito
alimentar PO hiperfágico, com ingestão de maiores volumes, podendo ter
influenciado o reganho de peso.
Por outro lado, o grupo de pacientes com bolsas pequenas e de
esvaziamento lento também fomenta considerações interessantes. Podemos
entender estes reservatórios como sendo verdadeiramente pequenos, com
menor influência da velocidade de esvaziamento no preenchimento volumétrico
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pelo contraste durante a realização da TC3D. De 22 pacientes com bolsas com
%Ret1 ≥25, 12 (54,5% deste subgrupo, ou 17,9% da população total) tinham
V ≤40 mL. Estes pacientes, com reservatórios de volume médio bastante baixo,
18,8 mL, tiveram resultado tardio pior, com %PEP atual médio de 39,6%. O
escore de tolerância deste grupo (ES médio de 18) também mostrou-se menor
que o da população total (ES médio de 20). O pior esvaziamento pode ter
preponderado neste grupo sobre o pequeno volume, desencadeando
comportamentos alimentares que contribuíram para o pior resultado clínico
observado, como a polifagia, ou o consumo excessivo de

carboidratos e

alimentos pastosos. Esta suspeita se fortalece quando analisamos a pergunta
do ES específica sobre frequência de vômitos, com média de 3 nestes
pacientes, frente à média de 3,7 na população total.
Já as DGYR com bolsas grandes e esvaziamento lento representam
teoricamente a pior configuração anatômica deste procedimento. Dos pacientes
estudados, 7 apresentavam bolsas acima de 60 mL e %Ret1 ≥25. Estes
pacientes representam 10,4% da amostra total avaliada, 31,8% do grupo com
%Ret1 ≥25, ou 38,8% do grupo com V >40 mL. Estes sete pacientes
apresentaram esvaziamento lento, com %Ret1 média de 53,8%, e resultado
tardio inadequado, com %PEP atual média de 37,7%. A tolerância alimentar
destes indivíduos também mostrou-se pior que a média da população
estudada, com ES médio de 19,3, com escore da questão sobre de vômitos de
3,1.
Outra situação que desperta interesse diz respeito aos pacientes com
bolsas muito pequenas, e rápido esvaziamento. Neste caso a alta velocidade
de esvaziamento do contraste poderia gerar preenchimento volumétrico
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insuficiente, subestimando os volumes obtidos no exame. Dos 37 pacientes
com %Ret1 ≤12, 16 (43,2% deste grupo, ou 23,9% da população total
estudada) apresentaram V ≤20 mL, com volume médio de 12,7 mL. O ES
médio destes pacientes foi de 21, com escore médio de frequência de vômitos
de 3,7 (idênticos aos da amostra total), e a média de %PEP atual foi de 61%,
frente aos 49,2% obtidos na população total. Mesmo com possibilidade de
subavaliação do volume, pela evolução satisfatória deste grupo dificilmente
encontraríamos, numa hipotética possibilidade de avaliação do volume real
destas bolsas, volumetrias acima do ponto de corte de 40 mL.
Analisando comparativamente a evolução dos pacientes com
esvaziamento gástrico lento, seja com bolsas pequenas ou com bolsas
grandes, notamos semelhanças no comportamento da perda de peso tardia,
abaixo da média, assim como na pior tolerância alimentar. Estes achados
ilustram a importância do adequado esvaziamento para obtenção do melhor
resultado cirúrgico na DGYR.
Comparando-se por sua vez as bolsas pequenas e grandes de
esvaziamento mais rápido, as menores apresentaram melhor evolução tardia
de perda de peso, apesar de ambas apresentarem razoável tolerância
alimentar. Este fato demonstra a importância do pequeno volume do
reservatório gástrico para manutenção tardia dos resultados da DGYR.
Estas análises nos levam a inferir, baseando-se nos resultados
estatísticos das avaliações principais do estudo, que a construção da menor
bolsa possível, desde que tecnicamente segura, e com o melhor esvaziamento
possível, potencialmente aproximará a DGYR da sua configuração ideal
(Anexos D, E, F, G). Na medida que não temos mecanismos precisos de
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avaliação intra-operatória de volume do reservatório gástrico, a realização de
bolsa pequena diminuirá a possibilidade da ultrapassagem da meta estipulada
de 40 mL, e a construção de uma AGJ ampla, não restritiva, favorecerá a
obtenção de adequado esvaziamento.
Apesar de excluirmos como possível causa de restrição a AGJ
estenótica, ou a presença de anel de constrição, outros fatores, não estudados,
podem explicar as diferenças no comportamento funcional observadas no
grupo investigado, com alguns reservatórios de semelhantes tamanhos
apresentando esvaziamentos distintos. Denervação vagal na bolsa gástrica,
efeitos de drogas, idade, variações na espessura da parede gástrica e na sua
complacência, alterações motoras esofágicas, motilidade intestinal da alça
jejunal alimentar, e influências entero-hormonais, são exemplos de fatores que
podem interferir no esvaziamento da bolsa gástrica além da AGJ (VILLAR et
al., 1981; HOROWITZ et al., 1982, 1984; BENDET et al., 1996; BJÖRKLUND et
al., 2010, 2015; DIRKSEN et al., 2013a,b) (Figuras 27, 28).
O volume influencia o esvaziamento, e por este motivo encontramos
correlação estatística entre volume e esvaziamento (Tabela 8); porém, quando
avaliou-se a associação inversa, esta não se confirmou (Tabela 11).
Possivelmente com um maior número de pacientes avaliados, está associação
inversa se demonstrasse.
A investigação entero-hormonal associada à avaliação morfofuncional, já
foco de linha de pesquisa paralela em andamento em nosso Serviço, também
tem grande relevância, e possivelmente trará importantes contribuições para
melhor compreensão das repercussões clínicas de diferentes configurações na
DGYR.
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Figura 27. Inter-relações entre volume da bolsa e outros fatores com atuação
no esvaziamento
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Figura 28. Possíveis influências morfofuncionais nos resultados PO da DGYR
por intermédio do esvaziamento da bolsa gástrica
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6.6 PERSPECTIVAS DE APLICAÇÃO CLÍNICA
O conhecimento obtido com este trabalho pode ter sua aplicabilidade
clínica dividida em duas frentes: pré-operatório e pós-operatório.
A identificação de preditores de bom resultado em manutenção da perda
de peso auxiliará na estratificação dos pacientes mais propensos ao reganho
de peso, orientando estratégias de otimização de resposta cirúrgica neste
grupo.
O reconhecimento da associação entre bolsas com volume acima de
40mL e pior esvaziamento, e entre pior esvaziamento com maior reganho de
peso e pior tolerância alimentar, propicia o estabelecimento de metas de
volume e esvaziamento adequados do reservatório gástrico na DGYR. Estes
dois parâmetros são manejáveis cirurgicamente, estabelecendo-se o conceito
de que bolsas abaixo de 40 mL e com rápida capacidade de esvaziamento,
portanto com AGJ ampla, que não acarrete restrição, é a configuração com
melhor perspectiva de manutenção de resultados em longo prazo.
Considerando-se a correta dissecção da parede gástrica posterior, e do
ângulo de His, com identificação adequada da TEG, assim como boa
exposição e apresentação das paredes gástricas anterior e posterior no
momento de sua secção com o grampeador, com exclusão de todo o fundo
gástrico, podemos estabelecer, que, caso o grampeamento transversal seja
feito da maneira usual, com carga de 45 mm, teremos um raio aproximado de 2
cm. Baseando-se na fórmula de volume de um cilindro (V=π x r2 x h) — com
todas as ressalvas já apresentadas a respeito deste parâmetro — e aplicandoa para raio de 2 cm e volume de 40 mL teremos como limite da altura da bolsa
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gástrica, a partir da TEG, aproximadamente 3 cm. A AGJ, independentemente
da técnica de preferência, deverá ser confeccionada para possibilitar adequado
esvaziamento, sem qualquer restrição ao fluxo alimentar, ou seja, ampla, sem
calibração de diâmetro ao redor de sondas, ou colocação de anel, banda, ou
outros mecanismos de constrição.
Esta concepção, ainda que fundamentada pelos resultados deste e de
outros estudos, representa quebra de paradigma, e sobretudo gerações de
cirurgiões que tiveram experiência com cirurgias restritivas tem dificuldade de
aceitá-la, a despeito do volume crescente de evidências que a corrobora. O
prosseguimento da investigação nesta linha de pesquisa, relacionando à estes
aspectos morfofuncionais seus efeitos entero-hormonais, agregará
conhecimento ao tema, e propiciará maior compreensão destes conceitos.
Propostas de revisão cirúrgica fundamentadas por conceitos baseados
no aumento da restrição, como colocação de anel de constrição (DAPRI et al.,
2009), colocação de banda gástrica em DGYR (HEATH et al., 2009), e
procedimentos endoscópicos de diminuição de calibre da AGJ (HORGAN et al.,
2010; ABU DAYYEH et al., 2012; THOMPSON et al., 2013), perdem
sustentação frente às evidências da associação entre menor restrição e melhor
perda de peso tardia. Já opções revisionais objetivando a diminuição do
tamanho do reservatório gástrico (MÜLLER et al., 2005), uma vez embasadas
por mais evidências da associação entre o volume da bolsa gástrica e o
resultado cirúrgico, teriam maior solidez. Há grande expectativa por parte dos
cirurgiões de que estes procedimentos de revisão sejam justificáveis. Em
pesquisa da ASMBS, para 62% dos entrevistados, resultados entre 10 e 30%
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de PEP em 12 meses justificariam um procedimento revisional (BRETHAUER
et al., 2009).
Alguns dos pacientes incluídos neste protocolo de estudo, desde o início
do processo de investigação proposto, e recorrentemente ao longo do mesmo,
questionaram causas de recuperação de peso. Há um conceito coletivamente
comum, associando o tamanho do estômago à capacidade de alimentação. O
aumento progressivo da capacidade de consumo alimentar, e menor
dificuldade de alimentação após a fase adaptação alimentar PO, leva os
pacientes a concluírem que o neo-estômago aumentou ao longo do tempo.
Apesar do preparo pré-operatório incluir um ciclo de palestras
obrigatórias a respeito do tratamento cirúrgico, e do aumento do acesso à
informação, muitos pacientes não tem consciência das mudanças anatômicas
geradas pela cirurgia, e das consequências destas alterações, algumas
transitórias, outras definitivas.
As avaliações e o acompanhamento dos pacientes ao longo do nosso
estudo incluíram uma quantidade razoável de tempo para informação a
respeito dos achados dos exames realizados, e de explicações das possíveis
associações entre estes resultados e queixas clínicas. Muitas destas
explicações, decorrentes das associações obtidas entre o tamanho da bolsa
gástrica, o esvaziamento da mesma, a tolerância alimentar e o reganho de
peso, foram compreendidas pelos pacientes, e estas orientações foram
importantes, em conjunto com o acompanhamento nutricional, para aumentar a
aderência à tentativa de readequação de dieta nas oficinas de culinária
oferecidas pelo Serviço de nutrição, visando aumento de consumo proteico,
diminuição de frequência de vômitos, e recuperação de perda de peso.
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A identificação de intolerância, pela aplicação do questionário de Suter,
associada ao reganho de peso, com presença ou não de evidências de
alterações morfofuncionais PO, justificou o encaminhamento destes pacientes
a acompanhamento nutricional específico. Estas oficinas de culinária se
propõem a minimizar fenômenos de adaptação alimentar secundários à
intolerância, ou mesmo revertê-los, com mudança de hábitos, como aumento
da mastigação e de tempo de refeição, e preparos alternativos de
determinados alimentos, sobretudo carnes e alimentos proteicos, na tentativa
de recuperação da perda de peso.
Ao longo do estudo houve uma nítida percepção de que a investigação
clínica e morfológica mais detalhada obtida através da aplicação do
questionário de tolerância alimentar e dos exames realizados no protocolo
auxiliaram a educação dos pacientes sobre a anatomia PO, e sobre as
possíveis causas de suas queixas e sintomas, facilitando a compreensão das
sugestões terapêuticas, assim como a aderências às mesmas ou melhor
compreensão da proposição de tratamento cirúrgico.
Casos extremos, com grande reganho de peso e alterações anatômicas
muito significativas, suscitaram discussões nas reuniões periódicas da Unidade
de Cirurgia Bariátrica, onde decidia-se, ou não, por indicações de cirurgias
revisionais, à luz dos dados obtidos neste protocolo. A investigação
morfofuncional proposta neste estudo tem sido de grande importância na
sedimentação do raciocínio de indicação destes procedimentos. Ao longo deste
processo de investigação, a necessidade, e as dificuldades, de definições de
conduta para alguns destes pacientes nos levaram a criação de um algoritmo,
ainda que em fase embrionária, de investigação e conduta baseado na
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experiência com a investigação aqui utilizada (Figura 29). Este fluxograma
procura condensar informações importantes, clínicas, morfológicas, e
funcionais, visando embasar o raciocínio a respeito das complexas interrelações entre estes fatores na fisiopatologia do reganho de peso, auxiliando a
difícil decisão da indicação, ou contra-indicação, de tratamento cirúrgico como
opção terapêutica, assim como na decisão de qual procedimento estaria
melhor indicado para o paciente investigado. Trata-se de campo de vanguarda,
com literatura incipiente, e buscamos com este processo o acúmulo de
conhecimento, com a expectativa de partilhá-lo futuramente.

Figura 29. Protótipo de algoritmo de investigação de resultado insatisfatório e do reganho de peso no PO tardio de DGYR.
Unidade de Cirurgia Bariátrica e Metabólica, HC-FMUSP
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Apesar de muitos pacientes poderem ser manejados quanto ao reganho
de peso com medidas conservadoras (HIMPENS et al., 2012; PAJECKI et al.,
2012), ou com sua reaproximação com o acompanhamento multidisciplinar, de
grande importância na manutenção de bons resultados (SARWER et al., 2009;
STOKLOSSA e ATWAL, 2013), estas medidas apresentam resultados de longo
prazo discutíveis, à luz dos conhecimentos prévios obtidos com o tratamento
clínico da obesidade.
BRETHAUER et al. (2014) em revisão sistemática sobre reoperações
bariátricas da Força Tarefa da ASMBS sobre cirurgia revisional, concluem que:

a obesidade é doença crônica e seu tratamento a longo
prazo após procedimento bariátrico primário deve incluir
opções cirúrgicas (…) para tratamento aceitável do
reganho de peso, da perda de peso inadequada, controle
inadequado das comorbidades, ou complicações do
procedimento primário.

Consideram também que:

definições arbitrárias de sucesso e falha de resultados
após cirurgia bariátrica baseadas na PEP não refletem
com acurácia o controle da doença, e variam amplamente
(…). Se a doença obesidade mórbida ou suas
comorbidades se mantiverem presentes após o
tratamento primário, terapias adicionais estão indicadas.

Estes conceitos, endossados pela maior sociedade de cirurgiões
bariátricos do mundo, em um país com a maior quantidade de cirurgias
bariátricas realizadas, assim como de pacientes em seguimento, aliados ao
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exponencial aumento do número de cirurgias realizadas mundialmente, assim
como do tempo de seguimento de pacientes operados, levará inexoravelmente
a um maior interesse pela cirurgia bariátrica revisional.
O conceito da obesidade como doença crônica, e de tratamento
multimodal, é cada vez mais vigente. No contexto atual de limitadas opções
conservadoras de tratamento da obesidade mórbida, um número crescente e
substancial de pacientes necessitarão de tratamentos cirúrgicos subsequentes.
A revisão de procedimentos primários, objetivando a manutenção dos
benefícios da cirurgia no controle do peso e das comorbidades, possivelmente
entrará na rotina de tratamento da população portadora de obesidade mórbida.
Para HORGAN et al. (2010) em 2014 haveria 250.000 pacientes/ano
candidatos a revisão de procedimentos bariátricos nos EUA.
A cirurgia revisional possivelmente se tornará ferramenta cada vez mais
importante no controle em longo prazo da obesidade. Porém, sua consideração
deverá ser baseada em avaliação bastante criteriosa, especialmente no caso
da DGYR, uma vez que as revisões representam procedimento de alta
complexidade técnica, e com maior frequência de complicações (BUCHWALD
et al., 2004; BUCHWALD e OIEN, 2013; BRETHAUER et al., 2014;
ANGRISANI et al., 2015). A decisão de indicação de cirurgia revisional na
DGYR é crítica, e deve ser fortemente embasada. A investigação
morfofuncional tem grande importância neste raciocínio, e deve ser realizada
em conjunto com a avaliação multiprofissional. A TC3D e a cintilografia
demonstraram-se neste estudo serem instrumentos muito úteis para esta
análise.
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Na DGYR onde há franca alteração anatômica, com bolsa gástrica muito
ampla, com manutenção de grande extensão do fundo gástrico, ou com
presença de FGG, como nos três casos excluídos na fase preliminar deste
estudo, torna-se mais simples a indicação de readequação cirúrgica da
anatomia. Situação anatômica com incidência entre 1,5% e 6% (FILHO et al.,
2006; PALERMO et al., 2015), nas endoscopias antecedendo cirurgias
revisionais as FGG podem ser identificadas em até 11% dos pacientes (CLAPP
et al., 2007), demonstrando a associação desta complicação com o reganho de
peso.
Em casos mais extremos, com recuperação de grande quantidade do
peso perdido, a indicação de cirurgia de revisão também se reforça. Porém,
casos de menor reganho de peso, mesmo antevendo-se tendência temporal de
recuperação de maior quantidade de peso após determinado nível de
recuperação de peso (SANTO et al., 2016), devem ser tratados inicialmente de
maneira conservadora. Estes casos limítrofes de reganho são justamente os
que apresentam maior receptividade aos tratamentos associados.
KALARCHIAN et al. (2012) em seu protocolo de terapia comportamental no
reganho de peso após cirurgia bariátrica notou que mais da metade dos
pacientes que procuraram o estudo não apresentavam os critérios mínimos de
resultados subótimos. Por outro lado, quanto pior patamar de resultado sobre o
qual o paciente se encontra, menor a chance de recuperação da perda de peso
com tratamentos conservadores.
Da mesma forma, torna-se fácil a indicação de tratamento conservador,
ao menos inicialmente, nos casos onde não há evidência de alterações
anatômicas na cirurgia prévia. Para tal conclusão, a adequada investigação
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torna-se muito importante. Dificilmente poderemos categoricamente afastar
todas as causas anátomo-morfofuncionais de reganho de peso à luz da
investigação mais comumente utilizada, apenas endoscópica e radiográfica
bidimensional.
Nos casos onde estas alterações morfofuncionais PO são limítrofes, ou
ausentes, a relevância das associações observadas no presente estudo talvez
tenham sua maior importância. Nestas situações, a indicação da revisão da
DGYR ao mesmo procedimento cirúrgico, conforme diversas descrições, sejam
cirúrgicas ou endoscópicas (MÜLLER et al., 2005; HORGAN et al., 2010;
DAKIN et al., 2013; IANELLI et al., 2013; SCHWEITZER et al., 2014), perde
muito de sua força. Casos com bolsas gástricas de volume pequeno, e rápido
esvaziamento, dificilmente apresentarão resultados satisfatórios em longo
prazo no caso de diminuição da bolsa ou diminuição da anastomose, ou
aumento de restrição. Nestas situações a revisão a um procedimento diverso,
enfocando o aumento do estímulo entero-hormonal, por exemplo cirurgias com
componente de derivação biliopancreática, teria mais lógica (DAPRI et al.,
2011). A maior dificuldade técnica destas cirurgias, que demandam
readequação do volume do reservatório gástrico ao aumento da disabsorção,
com reconstruções gástricas, degastrectomias parciais, ressecções e
reconstruções intestinais, limitam sua indicação, reforçando ainda mais a
necessidade de investigação pré-operatória mais detalhada nestes casos.
A inclusão de avaliação anatômica mais pormenorizada na prática
clínica de investigação do reganho de peso ou da intolerância alimentar e
vômitos no PO da DGYR, com o uso da TC3D, e análise das detalhadas
imagens tridimensionais e da volumetria da bolsa gástrica obtida neste exame,
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assim como investigação funcional do seu esvaziamento com refeição sólida,
por cintilografia, associadamente ao estudo endoscópico, e radiográfico (que
pode ser utilizado inicialmente como investigação de triagem), além da
avaliação multidisciplinar conjunta, reforçariam o raciocínio clínico-cirúrgico que
orienta a decisão pela cirurgia revisional, embasando, a partir dos dados da
literatura somados aos resultados obtidos neste presente estudo, sua indicação
em dados mais concretos.

7 CONCLUSÕES
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7 CONCLUSÕES

Os resultados obtidos neste estudo permitiram correlacionar o volume e o
tempo de esvaziamento da bolsa gástrica no pós-operatório tardio de pacientes
submetidos à derivação gástrica em Y de Roux para tratamento cirúrgico da
obesidade mórbida. Bolsas gástricas com volumes iguais ou menores a 40 mL
correlacionaram-se com esvaziamento mais acelerado até duas horas após
alimentação.
Os resultados não possibilitaram associações estatísticas entre o
volume da bolsa gástrica, a perda de peso e a tolerância alimentar, mas houve
correlação entre o esvaziamento da bolsa gástrica e a manutenção tardia da
perda de peso, assim como com a tolerância alimentar. Pacientes com bolsas
gástricas com esvaziamento na primeira hora de mais de 75% do alimento
ingerido apresentaram maior perda de peso tardia e menor reganho de peso,
além de melhor tolerância alimentar.

8 ANEXOS
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8 ANEXOS
8.1 ANEXO A
TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO
_______________________________________________________________
DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO SUJEITO DA PESQUISA OU
RESPONSÁVEL LEGAL
1. NOME DO PACIENTE …………………………………………………………….
DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº : ............................ SEXO : M ◽ F ◽
DATA NASCIMENTO: ......../......../......
ENDEREÇO ....................................................................... Nº ...........................
APTO:......BAIRRO:........................................................................
CIDADE .............................................................
CEP:......... TELEFONE: DDD (............) ……………………………..…………….
2.RESPONSÁVEL LEGAL …………………………………………..………………..
NATUREZA (grau de parentesco, tutor, curador etc.) ........................................
DOCUMENTO DE IDENTIDADE :………………………….SEXO: M ◽ F ◽
DATA NASCIMENTO.: ....../......./......
ENDEREÇO: ............................................................................. Nº ...................
APTO: .............................BAIRRO:................................................
CIDADE: ......................................................................
CEP: ....................... TELEFONE: DDD (…………)……………………………..…
_______________________________________________________________
DADOS SOBRE A PESQUISA CIENTÍFICA
1. TÍTULO DO PROTOCOLO DE PESQUISA: INFLUÊNCIA DA VOLUMETRIA
E DO TEMPO DE ESVAZIAMENTO DA BOLSA GÁSTRICA SOBRE A
PERDA DE PESO E A TOLERÂNCIA ALIMENTAR APÓS DERIVAÇÃO
GÁSTRICA EM Y DE ROUX PARA TRATAMENTO DA OBESIDADE
MÓRBIDA
2. PESQUISADOR: Daniel Riccioppo Cerqueira Ferreira de Oliveira
CARGO/FUNÇÃO: Médico Assistente
INSCRIÇÃO CONSELHO REGIONAL Nº: 93.858
UNIDADE DO HC-FMUSP: Grupo Cirurgia Bariátrica e Metabólica
3. AVALIAÇÃO DO RISCO DA PESQUISA:
RISCO MÍNIMO

X

RISCO MÉDIO

◽

RISCO BAIXO

◽

RISCO MAIOR

◽

4. DURAÇÃO DA PESQUISA : seis meses.
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_______________________________________________________________

HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA FACULDADE DE MEDICINA DA
UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO - HC-FMUSP
1.

Desenho do estudo e objetivo(s): Essas informações estão sendo
fornecidas para sua participação voluntária neste estudo, que visa a
estudar o volume ( tamanho ) e o tempo de esvaziamento da bolsa
gástrica ( bolsa do estômago reduzido ) após a cirurgia para tratamento
da obesidade mórbida, relacionando os resultados obtidos com a
ocorrência de sintomas gastrointestinais, como vómitos e
empachamento, a tolerância alimentar (dificuldade de ingerir certos
alimentos), e a perda de peso após a cirurgia.

2.

Descrição dos procedimentos que serão realizados, com seus
propósitos e identificação dos que forem experimentais e não rotineiros.
Serão realizados dois exames radiológicos, a tomografia
computadorizada de abdome e o tempo de esvaziamento gástrico
através de cintilografia, após ingestão de refeição com uma substância
marcadora chamada radioisótopo ( que aparece na cintilografia ), além
de questionário sobre seu estado de saúde e presença de sintomas
indesejáveis ou dificuldades de alimentação.

3.

Para realização da tomografia computadorizada, será necessário ingerir
aproximadamente 400 mL de liquido (contraste). No segundo, chamado
tempo de esvaziamento gástrico, será necessário ingerir uma pequena
refeição marcada com uma substância radioativa (radioisótopo). Serão
feitas avaliações radiográficas do abdome em um intervalo de até 4
horas após a ingestão da refeição (cintilografia).

4.

Descrição dos desconfortos e riscos esperados nos procedimentos dos
itens 2 e 3. Alguns pacientes referem náuseas durante a ingestão do
líquido para a realização da tomografia e nenhum outro desconforto é
esperado. A substância radioativa utilizada para determinação do tempo
de esvaziamento não provoca nenhum tipo de sintomas e é totalmente
eliminada do organismo. A carga total de radiação utilizada nos exames
é baixa e não é esperado risco para você ao participar do estudo.

5.

Benefícios para o participante. O estudo tem como benefício possibilitar
a identificação de possíveis causas para a ocorrência de vômitos ou
dificuldades de alimentação, e reganho de peso após a cirurgia.
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6.

Relação de procedimentos alternativos que possam ser vantajosos,
pelos quais o paciente pode optar. Existe a alternativa de não participar
do estudo, se não desejar.

7.

Garantia de acesso. Em qualquer etapa do estudo você terá acesso aos
profissionais responsáveis pela pesquisa para esclarecimento de
eventuais dúvidas. O principal investigador é o Dr. Daniel Riccioppo
Cerqueira Ferreira de Oliveira, que pode ser encontrado no endereço
Av. Dr. Enéas de Carvalho Aguiar, 255 - ICHC - 9º andar – sala 9074.
Cerqueira César. São Paulo, SP. Telefone: 11 3069-7561. Se você tiver
alguma consideração ou dúvida sobre a ética da pesquisa, entre em
contato com o Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) – Rua Ovídio Pires
de Campos, 225 – 5º andar – tel: 3069-6442 ramais 16, 17, 18 ou 20,
FAX: 3069-6442 ramal 26 – E-mail: cappesq@hcnet.usp.br

8.

É garantida a liberdade de retirar seu consentimento durante a
realização dos exames ou a qualquer momento e deixar de participar
deste estudo sem qualquer tipo de prejuízo ao atendimento que você
vem recebendo atualmente na Instituição.

9.

Direito de confidencialidade. Os dados obtidos com o estudo não serão
relacionados a sua pessoa nem permitirão sua identificação, pois serão
analisados em conjunto com outros pacientes.

10. Direito de se manter atualizado sobre os resultados parciais das
pesquisas, quando em estudos abertos, ou de resultados que sejam do
conhecimento dos pesquisadores. Todos os achados deste estudo
poderão ser informados ao paciente caso solicitados.
11. Despesa e compensações. Não há despesas pessoais em qualquer
fase do estudo, incluindo exames e consultas. Também não há
compensação financeira relacionada à sua participação.
12. Em caso de dano pessoal, diretamente causado pelos procedimentos
ou tratamentos propostos neste estudo (nexo causal comprovado), o
participante tem direito a tratamento médico na Instituição, bem como às
indenizações legalmente estabelecidas.
13. Compromisso do pesquisador de utilizar os dados e o material coletado
somente para esta pesquisa. Esta pesquisa será direcionada
unicamente aos fins científicos a que se destina.
Acredito ter sido suficientemente informado a respeito das informações que li
ou que foram lidas para mim, descrevendo o estudo “INFLUÊNCIA DA
VOLUMETRIA E DO TEMPO DE ESVAZIAMENTO DA BOLSA GÁSTRICA
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SOBRE A PERDA DE PESO E A TOLERÂNCIA ALIMENTAR APÓS
DERIVAÇÃO GÁSTRICA EM Y DE ROUX PARA TRATAMENTO DA
OBESIDADE MÓRBIDA”.
Eu discuti com o Dr. Daniel Riccioppo Cerqueira Ferreira de Oliveira sobre a
minha decisão em participar nesse estudo. Ficaram claros para mim quais são
os propósitos do estudo, os procedimentos a serem realizados, seus
desconfortos e riscos, as garantias de confidencialidade e de esclarecimentos
permanentes. Ficou claro também que minha participação é isenta de
despesas e que tenho garantia do acesso a tratamento hospitalar quando
necessário. 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 neste Serviço.

------------------------------------------------------------------------Assinatura do paciente / representante legal

Data

/

/

------------------------------------------------------------------------Assinatura da testemunha

Data

/

/

para casos de pacientes menores de 18 anos, analfabetos, semi-analfabetos
ou portadores de deficiência auditiva ou visual.
(Somente para o responsável do projeto)
Declaro que obtive de forma apropriada e voluntária o Consentimento Livre e
Esclarecido deste paciente ou representante legal para a participação neste
estudo.
------------------------------------------------------------------------Assinatura do responsável pelo estudo

Data

/

/
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8.2 ANEXO B
Questionário de Tolerância alimentar
Nome:
Peso inicial:
Menor peso:
Peso atual:
Altura:
Meses após a cirurgia:
1. Como é sua satisfação quando come?
Excelente ( )5
Bom ( )4
Regular ( )3
Ruim( )2 Muito ruim ( )1
Por quê?
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
2. Você consegue comer de tudo? Sim ( )5 Não ( )0
3. Mais especificamente, como você come os alimentos abaixo:
Facilmente 2

Com alguma dificuldade 1 Não come 0

Carne vermelha
Aves
Salada
Legumes
Pão
Arroz
Massas
Peixe
4. Existe outro alimento que você tem dificuldade ou não consegue comer?
(
) Não 2
Se sim, Qual?
_________________________________________________________
(
) alguma dificuldade 1
(
) Não come 0
5. Você vomita ou regurgita?
Diariamente ( )0
Raramente ( )4

Mais de 2 vezes por semana ( )2
Nunca ( )6
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8.3 ANEXO C
Paciente

AAB
ACAA

sexo

Tabela de dados completos da Amostra estudada (n=67)
idade (anos)

tempo
PO(meses)

Peso inicial (Kg)

altura(m)

IMC inicial (Kg/m2)
H=E/(FxG)

altura(m)

Peso ideal (Kg) Peso ideal’ (Kg)
excesso de
excesso de
menor peso PO m
I=F2 x sex
J=F2 x 25
peso(Kg) K=E-I peso’(Kg) L=E(Kg)
P
(sex: masc=23,
J
fem=21.5)

F

44

36

126

1,51

1,51

55,2607341783255

49,02215

57,0025

76,97785

68,9975

84

F
F

34
40

24
64

128
150

1,59
1,69

1,59
1,69

50,6309085874768
52,5191694968664

54,35415
61,40615

63,2025
71,4025

73,64585
88,59385

64,7975
78,5975

62
98

ACO

M
F

54
34

96
38

170
164

1,72
1,6

1,72
1,6

57,4634937804219
64,0625

68,0432
55,04

73,96
64

101,9568
108,96

96,04
100

108
112

AMML

F

34

76

108

1,54

1,54

45,5388767077079

50,9894

59,29

57,0106

48,71

65

ASB

F

39

36

125

1,63

1,63

47,0473107757161

57,12335

66,4225

67,87665

58,5775

80

CAPT
CJO
CLP

F
M
M

51
41
61

35
40
40

135
130
147

1,6
1,7
1,83

1,6
1,7
1,83

52,734375
44,9826989619377
43,8950103018902

55,04
66,47
77,0247

64
72,25
83,7225

79,96
63,53
69,9753

71
57,75
63,2775

85
90
114

CMCS
CSM

F
F

62
25

36
28

111
151

1,59
1,68

1,59
1,68

43,9064910407025
53,500566893424

54,35415
60,6816

63,2025
70,56

56,64585
90,3184

47,7975
80,44

61
80

DMB
DPC

F
F

64
72

72
54

120
123,8

1,58
1,51

1,58
1,51

48,0692196763339
54,2958642164817

53,6726
49,02215

62,41
57,0025

66,3274
74,77785

57,59
66,7975

73
58

EB
EBS

F
F

50
54

60
46

160
103

1,48
1,54

1,48
1,54

73,0460189919649
43,4305953786473

47,0936
50,9894

54,76
59,29

112,9064
52,0106

105,24
43,71

94
74

ECF

F

56

41

150

1,62

1,62

57,1559213534522

56,4246

50

54

125,5

1,56

1,56

51,5696909927679

52,3224

73,1776

84,39
64,66

87

F

65,61
60,84

93,5754

EDC
EGSS

F
F

47
60

24
72

120
165

1,48
1,6

1,48
1,6

54,7845142439737
64,453125

47,0936
55,04

54,76
64

72,9064
109,96

65,24
101

80
124

F
M

48
65

42
96

128
135

1,59
1,71

1,59
1,71

50,6309085874768
46,1680517082179

54,35415
67,2543

63,2025
73,1025

73,64585
67,7457

64,7975
61,8975

91
78

ACCM
ACMP

EM
EMJ
EMN
EMSS

84

F

55

47

98

1,55

1,55

40,7908428720083

51,65375

43

93

128

1,7

1,7

44,2906574394464

62,135

65,865

37,9375
55,75

67

F

60,0625
72,25

46,34625

ES
FSV

M

35

41

135

1,62

1,62

51,440329218107

60,3612

65,61

74,6388

69,39

68

IAM
JCLBO

F
F

45
39

84
18

117
112

1,6
1,54

1,6
1,54

45,703125
47,2255017709563

58,88
50,9894

64
59,29

58,12
61,0106

53
52,71

78
77

JGR
JLT

F
F

58
41

53
38

118
140

1,49
1,66

1,49
1,66

53,150758974821
50,8056321672231

47,73215
59,2454

55,5025
68,89

70,26785
80,7546

62,4975
71,11

68,4
78

JVS
KFS

F
F

60
35

43
61

122
145

1,55
1,6

1,55
1,6

50,780437044745
56,640625

51,65375
55,04

60,0625
64

70,34625
89,96

61,9375
81

72,7
80

LAS
LF

F
F

47
54

54
69

135
132

1,59
1,6

1,59
1,6

53,3997864008544
51,5625

54,35415
55,04

63,2025
64

80,64585
76,96

71,7975
68

75
96

LFH
LO
LSA

F
F

59
66

29
78

160
160

1,48
1,56

1,48
1,56

73,0460189919649
65,7462195923734

47,0936
52,3224

54,76
60,84

112,9064
107,6776

105,24
99,16

93
105

F
F

31
34

48
41

136
135

1,67
1,73

1,67
1,73

48,7647459571874
45,1067526479334

59,96135
64,34735

69,7225
74,8225

76,03865
70,65265

66,2775
60,1775

83
86,3

F
F

54
66

36
144

153
197

1,53
1,54

1,53
1,54

65,359477124183
83,0662843649857

50,32935
50,9894

58,5225
59,29

102,67065
146,0106

94,4775
137,71

114
135

F
F

48
63

66
59

105
113

1,65
1,45

1,65
1,45

38,5674931129477
53,7455410225921

58,53375
45,20375

68,0625
52,5625

46,46625
67,79625

36,9375
60,4375

80
74

MFSB
MGSA

F
F
F

60
52
36

24
69
26

137
162
121

1,57
1,63
1,67

1,57
1,63
1,67

55,5803480871435
60,973314765328
43,3862813295565

52,99535
57,12335
59,96135

61,6225
66,4225
69,7225

84,00465
104,87665
61,03865

75,3775
95,5775
51,2775

91
95
98

MLMP

F

56

20

107

1,59

1,59

42,3242751473439

54,35415

63,2025

52,64585

43,7975

72

MLO

F

56

48

98

1,56

1,56

40,2695595003287

52,3224

60,84

45,6776

37,16

80

MLP
MMJS

F
F

59
61

66
49

170
126

1,55
1,6

1,55
1,6

70,7596253902185
49,21875

51,65375
55,04

60,0625
64

118,34625
70,96

109,9375
62

112
91

MP
MRS

M
F

50
47

48
59

200
160

1,9
1,63

1,9
1,63

55,4016620498615
60,2205577929166

83,03
57,12335

90,25
66,4225

116,97
102,87665

109,75
93,5775

92
94

MSB
MSDA

F
F

61
54

31
216

117
130

1,59
1,57

1,59
1,57

46,2798148807405
52,7404762870705

54,35415
52,99535

63,2025
61,6225

62,64585
77,00465

53,7975
68,3775

93
50

NCA
OPPM

F
F

51
54

53
74

125
118

1,45
1,53

1,45
1,53

59,4530321046373
50,4079627493699

45,20375
50,32935

52,5625
58,5225

79,79625
67,67065

72,4375
59,4775

77,5
79

PRS

F

37

27

113

1,63

1,63

42,5307689412473

57,12335

66,4225

55,87665

46,5775

67

RJP

F

41

52

147

1,69

1,69

51,468786106929

61,40615

71,4025

85,59385

75,5975

98

RSS
RTMS

F
F
F

41
34
55

33
27
32

119
112
107

1,55
1,59
1,5

1,55
1,59
1,5

49,531737773153
44,3020450140422
47,5555555555556

51,65375
54,35415
48,375

60,0625
63,2025
56,25

67,34625
57,64585
58,625

58,9375
48,7975
50,75

89
75
74

F
F

40
56

38
59

142
130

1,55
1,75

1,55
1,75

59,105098855359
42,4489795918367

51,65375
65,84375

60,0625
76,5625

90,34625
64,15625

81,9375
53,4375

97,8
75

SVCS
VALA

F
F
F

51
51
22

36
64
24

135
123
250

1,67
1,55
1,71

1,67
1,55
1,71

48,4061816486787
51,1966701352757
85,4963920522554

59,96135
51,65375
62,86815

69,7225
60,0625
73,1025

75,03865
71,34625
187,13185

65,2775
62,9375
176,8975

75
80
150

VLR

F

47

43

147

1,63

1,63

55,3276374722421

57,12335

66,4225

89,87665

80,5775

99

VLTS

F

58

34

106

1,5

1,5

47,1111111111111

48,375

56,25

57,625

49,75

59

VRH

F

31

48

185

1,45

1,45

87,9904875148633

45,20375

52,5625

139,79625

132,4375

105

MADN
MAM
MAS
MCC
MCM
MFSA

SACS
SCF
SPD
SSFJ

67
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eal (Kg) Peso ideal’ (Kg)
excesso de
Paciente
excesso de
menor peso
sexoPO melhor perda
idade
de(anos)
Peso atual (na tempo
Perda de peso Peso melhor
inicial (Kg) melhor
altura(m) tempo POaltura(m)
resultado atual
IMC inicial
resultado
(Kg/m2%
) manutenção
Peso ideal %
(Kg)
manutenção
Peso ideal’
% reganho
(Kg) do ex%
x sex
J=F2 x 25
peso(Kg) K=E-I peso’(Kg) L=E(Kg)
Peso (Kg) N=E- avaliação) (Kg)PO(meses)
atual (Kg)
resultado
resultado’ (%PE menor peso
(%PEPat)
atual’
H=E/(FxG)
(%PEPat’)
do EPP
I=F2 x sex do EPP’ J=F2 x 25EPP peso
asc=23,
J
M
P=E-O
(%PEPbest)
Pbest’)
(melhor
T=(Px100)/K
U=(Px100)/L
V=(Tx100)/Q
(sex: masc=23,
W=(Ux100)/R
X=100-V
21.5)
Q=(Nx100)/K
R=(Nx100)/L
resultado)
fem=21.5)
(meses)

49,02215

57,0025

54,35415
61,40615

63,2025
71,4025

68,0432
55,04

73,96
64

50,9894

59,29

57,12335

66,4225

55,04
66,47
77,0247

64
72,25
83,7225

54,35415
60,6816

AAB
76,97785
ACAA
73,64585
ACCM
88,59385
ACMP
101,9568
ACO
108,96

68,9975 F

84

42

44

85

36 41 54,561149733332460,8717707163303
126
1,51

10 53,262074739681659,422442842132
1,51 55,2607341783255
97,619047619047697,61904761904762,380952380952382,3
49,02215
57,0025

64,7975 F
78,5975 F

62
98

66
52

34
40

78
107

24 50 89,6180843862893101,855781473051
128
1,59
64 43 58,694819109904466,1598651356595
150
1,69

14 67,892488171431377,163470812917275,757575757575875,757575757575824,242424242424224
1,59 50,6309085874768
54,35415
63,2025
13 48,536100417805554,709119246795482,692307692307782,692307692307717,307692307692317
1,69 52,5191694968664
61,40615
71,4025

96,04 M
100 F

108
112

62
52

54 130,5
34 134

96
39,5 60,810068578064464,5564348188255
170
1,72
38 30 47,7239353891336
164
52 1,6

8 38,741898529573341,128696376509863,709677419354863,709677419354836,290322580645236
1,72 57,4634937804219
68,0432
73,96
12 27,5330396475771
1,6
64,0625
30 57,692307692307757,692307692307742,307692307692342
55,04
64

48,71 F

65

43

34

71

76 37 75,424570167653
10888,2775610757545 1,54

58,5775 F

80

45

39

80

36 45 66,2967309081989
12576,8213051086168 1,63

76,8213051086168
17 66,2967309081989
1,63 47,0473107757161

100
57,12335

100

66,4225

CAPT
79,96
CJO
63,53
CLP
69,9753

71 F
57,75 M
63,2775 M

85
90
114

50
40
33

51
41
61

89
104
114

35 46 62,531265632816470,4225352112676
135
1,6
40 26 62,962379977963269,2640692640692
130
1,7
40 33 47,159497708477152,1512385919166
147
1,83

9 57,528764382191164,7887323943662
1,6
52,734375
2 40,925546985676145,021645021645
1,7 44,9826989619377
10 47,159497708477152,1512385919166
1,83 43,8950103018902

92 55,04
65 66,47
10077,0247

92
65
100

64 8
72,25 35
83,7225 0 0,0

63,2025
70,56

CMCS
56,64585
CSM
90,3184

47,7975 F
80,44 F

61
80

50
71

62
25

64
82

36 47 88,2677195240252104,607981588995
111
1,59
28 69 78,610781413311188,2645450024863
151
1,68

20 82,971656352583798,3315026936555
1,59 43,9064910407025
54,35415
94
94
63,2025 6 6,0
6 76,396393204485485,778219791148797,183098591549397,18309859154932,8169014084507
1,68
53,500566893424
60,6816
70,56
2,8

53,6726
49,02215

62,41
57,0025

57,59 F
66,7975 F

73
58

47
65,8

64
72

78
62

72 42 70,860609642470581,6113908664699
120
1,58
54
61,8 87,993971476847898,5066806392455
123,8
1,51

18 63,322246914548272,929328008334889,361702127659689,361702127659610,638297872340410
1,58 48,0692196763339
53,6726
62,41
16 82,644793879471
1,51 54,2958642164817
92,518432576069593,920972644376993,92097264437696,0790273556231
49,02215
57,0025
6,0

47,0936
50,9894

54,76
59,29

DMB
66,3274
DPC
74,77785
EB
112,9064
EBS
52,0106

105,24 F
43,71 F

94
74

66
29

50 121,8
54 89,5

60
38,2 58,455499422530562,7137970353478
160
1,48
46
13,5 55,757864742956266,3463738274994
103
1,54

12 33,833334514252536,297985556822557,878787878787957,878787878787942,121212121212142
1,48 73,0460189919649
47,0936
54,76
16 25,956247380341730,885380919698
1,54 43,4305953786473
46,55172413793150,9894
46,551724137931 53,448275862069
59,29
53

56,4246

65,61
60,84

ECF
93,5754

84,39 F
64,66 F

87

63

56

107

52,3224

84

41,5

50

90,5

41 43 67,325386800377
15074,6533949520085 1,62
54 35 56,7113433619031
125,564,1818744200433 1,56

12 45,952248133590750,953904491053468,253968253968368,253968253968331,746031746031731
1,62 57,1559213534522
56,4246
65,61
54,129291679554684,3373493975904
84,337349397590415,6626506024096
60,84
15
23 47,8288437991954
1,56 51,5696909927679
52,3224

47,0936
55,04

54,76
64

65,24 F
101 F

80
124

40
41

47
82
24 38 54,864867830533461,3120784794604
120
1,48
60 162,7 2,3000000000000137,286285922153540,5940594059406
72
165
1,6
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5,609756097561 55,04
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65
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1,59
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1,71
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1,59 50,6309085874768
54,35415
63,2025
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67,2543
73,1025
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60,0625
72,25
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55,75 F

67

31

55

72

62,135

67
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43

74

47 26 66,887828033551881,7133443163097
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1,55
93 54 92,6136794959387
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24 56,099468673301568,533772652388883,870967741935583,870967741935516,129032258064516
1,55 40,7908428720083
51,65375
60,0625
96,860986547085288,524590163934462,135
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72,25
11
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68
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35

80
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1,62
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51,440329218107
60,3612
82,089552238806 17,910447761194
65,61
17

58,88
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64
59,29

53 F
52,71 F

78
77

39
35

45
39

94
80,8

84 23 67,102546455609173,5849056603774
117
1,6
18
31,2 57,367080474540566,4010624169987
112
1,54

18 39,573296627666943,396226415094458,974358974359
1,6
45,703125
58,974358974359
58,88
41,025641025641
64
41
16 51,138654594447559,191804211724589,142857142857289,142857142857210,857142857142810
1,54 47,2255017709563
50,9894
59,29

47,73215
59,2454
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68,89

JGR
70,26785
JLT
80,7546

62,4975 F
71,11 F

68,4
78

49,6
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58
41

70
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53 48 70,587046565392379,3631745269811
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1,49
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55,04
64
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61,0106

MADN
70,65265
MAM
102,67065
MAS
146,0106
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Anexos 212

% reganho
idade
do (anos)
IMC no menor tempo
IMC atual Peso
volume
inicial
pouch
(Kg) cintilo
altura(m)
(%
cintilo (%altura(m)
cintilo (% IMCScore
inicial
Suter
(Kg/m
(min 2pontuacao
) PesoSuter
idealpontuacao
(Kg) Peso
Suter ideal’ (Kg)
ex
EPP’
peso Z=M/(FxG)
PO(meses)
AA=O/(FxG)
(ml)
retenção)1h
retenção)2h
retenção)4h
H=E/(FxG)
1 . total 27
para
I=F2 x sex
para vomitos J=F
(0 2 x 25
peso
Y=100-W
(criterio de
pontos)
intolerancia
(sex: masc=23,
diarios- 2 >2x
Sucesso:
carne vermelha
fem=21.5)semana- 4
Reinhold
(0 nao come- 1 raramente- 6
IMC<35; criterio
dificil- 2 facil)
nunca)
de Biron IMC<35
para OM,
IMC<40 para
SOM)
AAB
4739681659,422442842132 97,619047619047697,61904761904762,380952380952382,3809523809523936,840489452217
F
44
37,2790667076005
36
43
126
18 1,51
8
1,51 55,2607341783255
0
26
49,02215
2
6 57,0025
ACAA
8171431377,163470812917275,757575757575875,757575757575824,242424242424224,242424242424224,524346347059130,8532099204936
F
34
24
24
128
1 1,59
1
1,59 50,6309085874768
1
23
54,35415
1
4 63,2025

o atual
resultado
% manutenção
EPat)
atual’ (%PEPat’)
do EPP
100)/K
U=(Px100)/L
V=(Tx100)/Q

%
Paciente
manutenção
do EPP’
W=(Ux100)/R

% reganho
sexo
do
EPP
X=100-V

ACCM
0417805554,709119246795482,692307692307782,692307692307717,307692307692317,307692307692334,312524071286
F
40
37,463674241098
64
ACMP
8529573341,128696376509863,709677419354863,709677419354836,290322580645236,290322580645236,506219578150444,111681990265
M
54
96

25
150

1 1,69

1

1,69

52,5191694968664
1
12

61,40615
2

2

71,4025

39,5
170
35,9
164

8 1,72
40 1,6

0
30

1,72
1,6

57,4634937804219
0
22
8
64,0625
15

268,0432
0 55,04

4
2

73,96
64

86,046511627907 13,953488372093
13,953488372093 27,407657277787129,9375948726598
AMML
1539608475,959761855881886,046511627907
F
34
76

13
108

7 1,54

3

1,54

45,5388767077079
1
26

250,9894

6

59,29

0908198976,8213051086168

ASB
100

100 F

0 30,110278896458330,1102788964583
39
36

125
8

2 1,63

2

1,63

47,0473107757161
1
22

57,12335
1

4

66,4225

4382191164,7887323943662
6985676145,021645021645
7708477152,1512385919166

CAPT
92
CJO
65
CLP
100

92 F
65 M
100 M

8
8
51
33,203125
34,765625
35
35
35 31,141868512110735,9861591695502
41
40
0 0,000000000000014210854715202
34,041028397384234,0410283973842
61
40

25,7
135
162,5
130
12,9
147

3 1,6
60 1,7
2 1,83

2
27
1

1,6
1,7
1,83

0
52,734375
24
44,9826989619377
8
16
43,8950103018902
0
24

2 55,04
0 66,47
277,0247

4
0
4

64
72,25
83,7225

CMCS
6352583798,3315026936555
94
94 F
6 6,0000000000000124,128792373719425,3154542937384
62
36
CSM
3204485485,778219791148797,183098591549397,18309859154932,8169014084507
F
2,8169014084507 28,344671201814129,0532879818594
25
28
DMB
6914548272,929328008334889,361702127659689,361702127659610,638297872340410,638297872340429,242108636436531,244992789617
F
64
72
DPC
3879471 92,518432576069593,920972644376993,92097264437696,0790273556231
F
6,0790273556231125,437480812245127,1917898337792
72
54

43
111
9,749
151

25 1,59
1 1,68

15
0

1,59
1,68

43,9064910407025
1
17
053,500566893424
25

54,35415
1
260,6816

2
4

63,2025
70,56

57
120
123,8
45

0 1,58
8 1,51

0
2

1,58
1,51

48,0692196763339
0
21
54,2958642164817
0
20

153,6726
49,02215
1

6
4

62,41
57,0025

EB
4514252536,297985556822557,878787878787957,878787878787942,121212121212142,121212121212142,914536157779455,6062819576333
F
50
60
EBS46,551724137931 53,448275862069
7380341730,885380919698 46,551724137931
F
53,448275862069 31,202563670096137,7382357901838
54
46
ECF
8133590750,953904491053468,253968253968368,253968253968331,746031746031731,746031746031733,150434385002340,7712238987959
F
56
41

10
160
21,8
103

27 1,48
31 1,54

9
11

1,48
1,54

73,0460189919649
2
17
43,4305953786473
0
23

147,0936
250,9894

2
4

54,76
59,29

0,5
150

60 1,62

4

1,62

57,1559213534522
0
16

056,4246

2

84,337349397590415,6626506024096
15,662650602409634,516765285996137,1877054569362
EDC
3799195454,129291679554684,3373493975904
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8.4 ANEXO D
Distribuição do %PEP atual, na amostra estudada, em relação ao
volume da bolsa gástrica (mL) e seu esvaziamento (%Ret1). Maiores %PEP
atual associam-se com menores bolsas e menores %Ret1.
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8.5 ANEXO E
Distribuição de Reganho do %PEP, na amostra estudada, em relação ao
volume da bolsa gástrica (mL) e seu esvaziamento (%Ret1). Menores reganhos
de %PEP associam-se com menores bolsas e menores %Ret1.
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8.6 ANEXO F
Distribuição da frequência de vômitos, na amostra estudada, em relação
ao volume da bolsa gástrica (mL) e seu esvaziamento (%Ret1). Dados do
Questionário de Suter, das pontuações da pergunta específica referente à
frequência de vômitos, nas categorias leve, moderada e grave. Menores
frequências de vômitos associam-se com menores bolsas e menores %Ret1.
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8.7 ANEXO G
Distribuição da intolerância à carne vermelha, na amostra estudada, em
relação ao volume da bolsa gástrica (mL) e seu esvaziamento (%Ret1). Dados
do Questionário de Suter, das pontuações da pergunta específica referente à
intolerância à carne vermelha, nas categorias leve, moderada e grave. Melhor
tolerância à carne vermelha associa-se com menores bolsas e menores
%Ret1.
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