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RESUMO 

 
Crespo AFCB. Comparação dos efeitos da perda de peso induzida por dieta e por gastroplastia em Y 
de Roux no perfil glicêmico e entero-hormonal em pacientes com obesidade grave e diabetes 
[dissertação]. São Paulo: Faculdade de Medicina, Universidade de São Paulo; 2022. 

Introdução: 90% dos pacientes com DM2 estão acima do peso. A cirurgia 
bariátrica determina melhor controle da glicemia precocemente e a longo prazo, 
dependente em maior ou menor intensidade da perda de peso, das mudanças 
nutricionais ou dos efeitos entero-hormonais desencadeados pela cirurgia. 
Objetivo: Comparar os efeitos da perda semelhante de peso induzida por dieta de 
muito baixo valor calórico (VLCD) e por gastroplastia redutora com derivação em 
Y de Roux (GDYR) no perfil glicêmico e entero-hormonal em pacientes com 
obesidade grave e DM2. Métodos: 10 pacientes foram avaliados nos seguintes 
períodos: pré- cirúrgico 0 (pré 0 =à internação), pré-cirúrgico 1 (pré 1 = após perda 
de 10% do peso por dieta VLCD) e pós-cirúrgico (pós = após perda de 10% do 
peso pela GDYR). Os pacientes submeteram-se à dosagem da glicemia de jejum e 
teste oral de tolerância à glicose (TOTG) para diagnóstico de DM2 no pré 0 e pré 1. 
Nos 3 períodos avaliados todos coletaram o perfil glicêmico e entero-hormonal 
(Grelina, GIP e GLP1) em jejum (T0) e 30, 60, 90 e 120 minutos após ingestão de 
refeição padrão com solução com 300 kcal (Nutren 1.5®). Resultados: Não 
ocorreram complicações ou óbitos. A média da idade foi 50,6 ± 9,5 anos e IMC 
médio de 43,5 ± 3,6 kg/m2. No pré 0 apresentaram glicemia média de jejum de 
147,5 ± 50,3 mg/dL, HbA1c de 8,0 ± 2,0 %, TOTG de 289 mg/dL e peptídeo C de 
7,2 ± 2,8 ng/mL. No pré 0 os 10 pacientes atingiram glicemia > 200 mg/dL após 
TOTG, enquanto que, no pré 1, apenas 5 pacientes o apresentaram alterado. Após 
estímulo com refeição padrão, houve diminuição significativa da glicemia entre pré 
0 e pré 1 (p<0,001) e entre pré-0 e pós (p<0,001) e entre  pré 1 e pós 
(p=0,022).Redução significativa da insulina no T0 entre pré 0 e pós (p=0,006) e 
entre pré 1 e pós (p=0,006). Houve diminuição significativa do HOMA-IR entre 
pré 0 e pós (p = 0,006) e entre pré 1 e pós (p = 0,018). Houve aumento dos níveis 
de grelina no T0 entre pré 0 e pré 1 (p=0,001), com redução no pós. Não houve 
diferença significativa do GIP em nenhum dos períodos avaliados. Houve aumento 
significativo dos níveis de GLP1 entre o pré 0 e pré 1(p<0,004) apenas em T0; 
entre pré 0 e pós em T30,60,90 e 120 (p=0,002; 0,002; 0,01; 0,01) e entre pré 1 e 
pós em todos os tempos (p=0,01; 0,002; 0,002; 0,01; 0,04). Conclusões: Com  
perda de peso de aproximadamente 10% induzida por dieta, metade dos pacientes 
da amostra obteve o controle glicêmico. Após GDYR e perda de peso equivalente a 
10%, todos pacientes estudados melhoraram o controle glicêmico. Houve aumento 
significativo dos níveis de grelina após perda de peso por dieta e redução 
expressiva após a cirurgia. Não houve diferença na variação dos níveis de GIP. Em 
relação ao GLP1 ocorreu elevação significativa após a perda de peso por dieta 
apenas no jejum, havendo elevação em todos tempos no pós-cirúrgico. 
Descritores: Diabetes mellitus; Incretinas; Indução de remissão; Peptideo 1 
semelhante ao glucagon; Dieta de muito baixo valor calórico.  
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ABSTRACT 

 

Crespo AFCB. Comparison of the effects of diet-induced by weight loss and by Roux-
en-Y gastric bypass on the glycemic and gut hormones profile in patients with severe 
obesity and diabetes [dissertation]. São Paulo: “Faculdade de Medicina, 
Universidade de São Paulo”; 2022. 

Introduction: 90% of type 2 diabetes (T2DM) patients are overweight. Bariatric 
surgery determines better early and long-term glycemic control, depending to a 
greater or lesser extent on weight loss, nutritional changes or the gut hormones 
effects triggered by the surgery. Objective: To compare the effects of similar weight 
loss induced by a very low calorie diet (VLCD) and by Roux-en-Y gastric bypass 
(RYGBP) on the glycemic and gut hormone profile in patients with severe obesity 
and T2DM. Methods: 10 patients were evaluated in the following periods: pre-
surgical 0 (pre 0 = admission), pre-surgical 1 (pre 1 = after 10% weight loss by 
VLCD diet) and post-surgical (post = after weight loss 10% of the weight by 
RYGBP). Patients were submitted to fasting blood glucose measurement and oral 
glucose tolerance test (OGTT) for the diagnosis of T2DM in pre 0 and pre 1. In the 3 
evaluated periods, all of them collected the glycemic and gut hormone profile 
(Ghrelin, GIP and GLP1) in fasting condition (T0) and T30, 60, 90 and 120 minutes 
after ingestion of a standard meal with a 300 kcal solution (Nutren 1.5®). Results: 
There were no complications or deaths. The mean age was 50.6 ± 9.5 years and the 
mean BMI was 43.5 ± 3.6 kg/m2. In pre 0, they had a mean fasting glucose of 147.5 
± 50.3 mg/dL, HbA1c of 8.0 ± 2.0 %, OGTT of 289 mg/dL and C-peptide of 7.2 ± 
2.8 ng/ ml. In pre 0, the 10 patients reached blood glucose > 200 mg/dL after OGTT, 
while, in pre 1, only 5 patients presented alterations. After stimulation with a 
standard meal, there was a significant decrease in blood glucose between pre 0 and 
pre 1 (p<0.001) and between pre-0 and post (p<0.001) and between pre 1 and post 
(p=0.022). There was a significant decrease in Insulin at T0 between pre 0 and post 
(p=0.006) and between pre 1 and post (p=0.006). There was a significant decrease in 
HOMA-IR between pre 0 and post (p = 0.006) and between pre 1 and post (p = 
0.018). There was an increase in ghrelin levels at T0 between pre 0 and pre 1 
(p=0.001), with a reduction in post. There was no significant difference in the GIP in 
any of the periods evaluated. There was a significant increase in GLP1 levels 
between pre 0 and pre 1 (p<0.004) only at T0; between pre 0 and post at T 30, 60, 90 
and 120 (p=0.002; 0.002; 0.01; 0.01) and between pre 1 and post at all times 
(p=0.01; 0.002; 0.002; 0.01; 0.04). Conclusions: With a diet-induced weight loss of 
approximately 10%, half of the patients in the sample achieved glycemic control. 
After RYGBP and 10% equivalent weight loss, all patients studied improved 
glycemic control. There was a significant increase in ghrelin levels after weight loss 
by diet and a significant reduction after surgery. There was no difference in the 
variation of GIP levels. In relation to GLP1, there was a significant increase after 
weight loss by diet only in fasting, with an increase at all times after surgery. 

Keywords: Diabetes mellitus; Incretins; Remission induction; Glucagon-like 
peptide1; Very low calorie diet. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

1.1 CONSIDERAÇÕES GERAIS 

 

O diabetes mellitus (DM) é uma síndrome metabólica decorrente da 

deficiência de secreção e/ou da incapacidade de insulina exercer adequadamente suas 

funções, determinando hiperglicemia crônica com consequências em múltiplos 

órgãos, com disfunção endotelial e alterações micro e macrovasculares e risco maior 

de doença vascular aterosclerótica (1). O Diabetes mellitus tipo 2 (DM2) representa 

90% dos casos de diabetes (2). 

A incidência de DM2 vem aumentando significativamente nas últimas 

décadas. Dados do Centers for Disease Control and Prevention (CDC) e do National 

Institutes of Health (NIH), apontam para a existência de cerca de 7,2 milhões de 

diabéticos em tratamento e aproximadamente 25 milhões não diagnosticados nos 

Estados Unidos (EUA). Esse é um problema de saúde pública mundial com 

estimativas de aproximadamente 280 milhões de diabéticos no mundo, e expectativa 

de mais de 500 milhões até 2030 (1). A epidemia global tem prevalência de 8,8% da 

população mundial de 20-79 anos de idade e em alguns locais pode atingir 30% da 

população de adultos (3). 

O Brasil, de acordo com a International Diabetes Federation (IDF - 2017), 

ocupa o quarto lugar na prevalência de DM2 no mundo, com número estimado de 

12,5 milhões de pessoas com diabetes entre as faixas etárias de 20 a 79 anos, 

podendo acometer entre 11,4 a 13,5 milhões de brasileiros (2). 

Atualmente, os dados epidemiológicos apontam o diabetes como a terceira 

causa de morte no mundo, estimando-se sua prevalência em torno de 7% da 

população adulta, com uma tendência de incremento progressivo (4). 

O diagnóstico do DM2, em geral, é feito através de exames laboratoriais de 

rotina ou pelas manifestações clínicas da doença. Como a mesma possui uma 

característica assintomática ou oligossintomática por longos períodos, não são 
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infrequentes indivíduos apresentarem inicialmente sintomas clássicos de 

hiperglicemia como polidipsia, polifagia, poliúria, emagrecimento involuntário e 

raramente como manifestação clínica inicial, a presença de cetoacidose diabética (2). 

Os fatores de risco para desenvolvimento de DM2 são: idade avançada, 

história familiar da doença, obesidade, sedentarismo, diagnóstico prévio de pré-

diabetes ou diabetes mellitus gestacional (DMG) e a presença de outras doenças que 

compõem a síndrome metabólica, como hipertensão arterial e dislipidemia (2). 

A investigação diagnóstica laboratorial se faz necessária em indivíduos com 

sinais e sintomas de DM2 e também nos assintomáticos com fatores de risco. 

(Quadro 1) A American Diabetes Association (ADA) propõe a investigação 

laboratorial com intervalo de 3 anos, ou conforme indicação médica. Em pacientes 

com diagnóstico de pré-diabetes a reavaliação poderá ser anual (5).  

 

Quadro 1 - Critérios para rastreamento do DM2 

Critérios para rastreamento do DM2 

Indivíduos com idade <45 anos; sugere-se rastreamento de DM2 em indivíduos com sobrepeso ou 
obesidade e que apresentem mais um fator de risco para DM dentre os seguintes: 

• Pré-diabetes; 

• História familiar de DM (parente de primeiro grau); 

• Raça/etnia de alto risco para DM (negros, hispânicos ou índios Pima); 

• Mulheres com diagnóstico prévio de DMG; 

• História de doença cardiovascular; 

• Hipertensão arterial; 

• HDL-c < 35 mg/dL e/ou triglicérides > 250 mg/dL;  

• Síndrome de ovários policísticos;  

• Sedentarismo; 

• Acantose nigricans. 

Fonte: Adaptado de American Diabetes Association, 2019. (5) 
Nota: DM: diabetes mellitus; DMG: diabetes mellitus gestacional; HDL-c: colesterol da lipoproteína de alta 
densidade. 
 

 



Introdução 4 
  

 

 

O diagnóstico do DM2 é realizado através de dosagens laboratoriais da 

glicemia e/ou da hemoglobina glicada (HbA1c) (Quadro 2). 

 

Quadro 2 -  Critérios laboratoriais para diagnóstico de normoglicemia, pré-diabetes 
e DM2, adotados pela sociedade brasileira de diabetes 

  
Glicose em 

jejum 
(mg/dL) 

Glicose 2 h 
(sobrecarga)* 

(mg/dL) 

Glicose ao 
acaso 

(mg/dL) 

HbA1c 
(%) Observações 

Normoglicemia <100 <140 - <5,7 

OMS emprega valor de 
corte de 110 mg/dL para 
normalidade da glicose 
em jejum. 

Pré-diabetes 
ou risco 
aumentando 
para DM 

≥100 e  
< 126** 

≥140 e 
<200*** - ≥5,7 e 

<6,5 

Positividade de qualquer 
dos parâmetros confirma 
diagnóstico de pré- 
diabetes. 

Diabetes 
estabelecido ≥126 ≥200 

≥200 com 
sintomas 

inequívocos 
de 

hiperglicemia 

≥6,5 

Positividade de qualquer 
dos parâmetros confirma 
diagnóstico de DM. 
Método de HbA1c deve 
ser o padronizado. Na 
ausência de sintomas de 
hiperglicemia, é 
necessário confirmar o 
diagnóstico pela 
repetição de testes. 

Fonte: Adaptada de SBD - 2019 (2)  

HbA1c: hemoglobina glicada; DM: diabetes mellitus. 
Nota:  *Teste realizado após 75g de glicose  
 ** Categoria conhecida como glicemia de jejum alterada 
 *** Categoria conhecida como intolerância oral à glicose 
 

 

Os custos mundiais com DM são estimados entre US$673 milhões e 

US$1,197 bilhão (2015), com possibilidade de gastos em torno de US$802 milhões a 

US$1,452 bilhão (2040)(2). Os pacientes com DM2 apresentam patologias que 

propiciam maior morbidade e mortalidade: 60-85% dos pacientes diabéticos são 

hipertensos, 60% apresentam doença hepática não alcoólica (DHGNA) e aumento na 

incidência de câncer em vários órgãos como fígado, pâncreas, colorretal, vesícula e 

pulmão (3). 

Existe estreita associação entre obesidade, diabetes, alto risco de doença 

cardiovascular, hipertensão arterial, dislipidemias e mortalidade geral, e 90% dos 
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pacientes com DM2 apresentam excesso de peso. Em 1988, Reaven descreveu um 

conjunto de sinais e sintomas denominados Síndrome X, atualmente designada como 

Síndrome Metabólica (SM), que para facilitar seu diagnóstico precoce foi necessário 

estabelecer critérios através de consensos (6, 7, 8). A SM é caracterizada por um 

conjunto de anormalidades metabólicas como dislipidemia, obesidade visceral, 

hipertensão arterial e resistência insulínica (presente na maioria dos pacientes DM2), 

contribuindo para alto risco de DM2 e doenças cardiovasculares (9). Como um dos 

critérios de diagnósticos da SM definidos pela IDF, a obesidade visceral é 

obrigatória sido avaliada pela circunferência abdominal com valores conforme sexo e 

etnia, identificados pelo menos três dos cinco parâmetros (6) (Quadro 3). 

 

Quadro 3 -  Critérios diagnósticos de síndrome metabólica pela IDF, 2005 

Critério obrigatório Mais 2 dos 4 critérios 

Obesidade visceral (circunferência 
abdominal*) 

1. Tg ≥150 mg/dL ou em tratamento 
2. HDL: ≤40 mg/dL (homens); ≤50mg/dL (mulheres) 
3. PAS ≥130 ou PAD ≥85 mmHg ou em tratamento 
4. Glicemia de jejum ≥100 mg/dL ou diagnóstico prévio de 

diabetes 

Medidas de circunferência abdominal conforme a etnia (cm) para homens (H) e mulheres (M): 

Europídeos: ≥94 H; ≥80 M 
(sul-africanos e populações do oeste 
mediterrâneo e Oriente Médio: idem 
europídeos) 

Asiáticos do sul e chineses: ≥90 H; ≥80M 
Japoneses: ≥90 H; ≥85 M 
(sul-americanos e populações da América Central: usar 
referências dos asiáticos) 

Se o IMC for ≥ 30Kg/m², subentende-se obesidade visceral e não há necessidade de medir CA. 

Fonte: Telo et al. 2017 (6). 

 

 

1.2 PATOGÊNESE DO DM2 

 

O ponto central na patogênese do DM2 é a resistência insulínica (10). A 

fisiopatologia da intolerância à glicose no DM2 é complexa e apresenta fatores 

genéticos e adquiridos, como ganho de peso e inatividade física. Indivíduos 

diabéticos com hiperglicemia de jejum apresentam secreção de insulina prejudicada 
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pelas células β do pâncreas, resistência insulínica hepática e no músculo, 

desempenhando um papel de desenvolvimento ou progressão da intolerância à  

glicose (11). 

No início, a hiperglicemia pós-prandial e de jejum em indivíduos 

geneticamente predispostos a desenvolver DM2 deve-se à resistência à ação da 

insulina. A homeostase de glicose é normal, devido ao aumento da secreção 

insulínica pelas células β do pâncreas, capaz de manter em níveis de normalidade à 

taxa basal de produção de glicose hepática. Após teste com ingestão de carboidrato, a 

resposta hiperinsulinêmica promove supressão basal da produção de glicose hepática 

(HGP) e supera o defeito de captação de glicose pelo músculo. Com o início da 

disfunção da tolerância à glicose ocorre aumento da resistência insulínica em 

músculo e fígado, estendendo-se a resposta total insulínica em resposta a ingestão de 

glicose oral (12). 

O tecido muscular nos indivíduos diabéticos apresenta-se de moderado a 

muito resistente à ação da insulina (11). Entre os não diabéticos, aproximadamente 1/3 

da glicose ingerida é oxidada para suprimento energético imediato, os 2/3 restante é 

armazenado como glicogênio para ser utilizado posteriormente. No paciente com 

diabetes e obesidade, segundo De Fronzo (1997), ocorre pequena alteração na 

oxidação da glicose, porém o maior defeito da ação insulínica observa-se na via de 

síntese de glicogênio (11, 13). 

O tecido adiposo é responsável pela metabolização de pequena parte de 

glicose, no entanto, com grande relevância na homeostase (11). O excesso de gordura 

corporal facilita a resistência insulínica por inibição do transporte de glicose ou por 

diminuição da atividade de fosforilação, provavelmente pelo efeito da elevação dos 

ácidos graxos livres diretamente no transportador de glicose insulino-sensível 

(GLUT 4) ou indiretamente pela influência na cascata de sinalização ativada pela 

insulina, impedindo-a de gerar seus efeitos metabólicos (11, 13). 

Os ácidos graxos livres são estocados como triglicerídeos nos adipócitos, 

reservados para o consumo do organismo em período de jejum prolongado. A 

insulina apresenta-se como potente inibidor da lipólise e a liberação de ácidos graxos 

livres pelo adipócito por inibir a enzima hormônio lipase sensível (11). O aumento 
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crônico da concentração plasmática dos ácidos graxos livres induz resistência à 

insulina no fígado e nos músculos, haja vista que seus metabólitos diminuem a ação 

nesses tecidos e provocam disfunção da secreção da insulina pela célula β 

pancreática (11).  

Os adipócitos muito grandes apresentam redução nas condições de estocagem 

de gordura, tornam-se mais lipolíticos, com possibilidade de aumentar os ácidos 

graxos livres no plasma e, danificar órgãos não adiposos, processo denominado 

lipotoxicidade (11).  

O indivíduo superalimentado apresenta aumento do estresse oxidativo devido 

à sobrecarga de glicose e de ácidos graxos, e o organismo se protege produzindo 

resistência à ação da insulina (11). 

No DM2 há uma disfunção do adipócito, com aumento da secreção das 

adipocinas que intensificam a resistência à insulina, tais como resistina, 

angiotensinogênio, IL β, TNF-alfa, IL-6 e PAI-1 (11, 14). 

 Por outro lado, há redução da secreção de outros sinalizadores, que 

melhoram o controle metabólico e diminuem a resistência à insulina, como 

adiponectina (11). A existência de adipócitos viscerais disfuncionais resulta na 

exacerbação da resistência à insulina e na presença de um estado pró-inflamatório, 

aumentando o risco para complicações cardiovasculares do diabetes, principal causa 

de morbimortalidade (11). 

Os elevados níveis de insulina associada à resistência à insulina exercem 

efeitos diretos sobre os vasos sanguíneos para promover aterosclerose (13). 

O glucagon também desempenha importante função regulatória da glicemia, 

em especial no período pós-prandial, quando sua secreção pelas células pancreáticas 

α é inibida pela hiperinsulinemia. Esta hipoglucagonemia fisiológica é importante 

para a supressão da produção hepática de glicose e manutenção de uma normal 

tolerância à glicemia pós-prandial (12). 

Nauck et al. (1986) ao estudar a resposta insulínica após a ingestão oral de 

glicose comparada aos efeitos da infusão endovenosa de glicose, evidenciou maior 

aumento dos níveis insulínicos após a ingestão oral, identificando que a passagem do 
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alimento pelo trato gastrointestinal estimula o controle glicêmico, nomeado de efeito 

incretínico (15). 

A história natural do DM2 inicia-se com a resistência à insulina, cursa com 

hiperinsulinemia compensatória com progressão à intolerância a glicose, pré- 

diabetes, e evolui para DM 2 com redução progressiva da reserva e secreção 

insulínica pelas células β pancreáticas (12). 

 

1.3 TRATAMENTO DO DM2 E OBESIDADE 

 

A prevalência do DM2 apresenta elevação em paralelo com a obesidade, 

doenças diretamente relacionadas ao sedentarismo e à dieta rica em carboidratos e 

gorduras, aos fatores ambientais e à predisposição genética (12). Tais fatores explicam 

o aumento da incidência destas duas doenças em crianças e adolescentes (16). As 

diretrizes da Sociedade Brasileira de Diabetes (2019/2020) ressaltam a importância 

do meio ambiente desde o período intrauterino até o desenvolvimento infantil (2). O 

indivíduo com baixo peso ao nascer apresenta níveis plasmáticos mais elevados de 

pró-insulina e maior risco de progressão futura de DM2 ou SM (2). 

Um exemplo observado no Brasil está relacionado à população indígena que 

tem se integrado cada vez mais às comunidades locais com consumo de alimentação 

semelhante à praticada regionalmente, havendo substituição da dieta tradicional 

dessas populações. Gradativamente, essa mudança alimentar ocasionou um aumento 

da obesidade nessa população (12). 

 

1.3.1 Tratamento nutricional 

Um dos princípios básicos no tratamento do DM2 é orientação nutricional; 

entretanto, observa-se baixa adesão por parte dos pacientes (17). A possibilidade de 

prevenir ou postergar o desenvolvimento do DM2 é possível através de alterações 

radicais nos fatores ambientais, visando observar a qualidade e a quantidade de 

ingesta de nutrientes, dieta balanceada e atividade física regular (12). Estas estratégias 

aliadas ao tratamento farmacológico postergam o surgimento de doenças 
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cardiovasculares e complicações tardias do DM2 através do controle glicêmico, da 

hipertensão e dislipidemia. Entretanto, requerem uma boa aderência ao tratamento, 

check-ups regulares e medicação de uso contínuo (17). 

Barbato et al. (2006) avaliaram os efeitos da perda de peso superior a 5% 

através de dieta hipocalórica com redução de 500 a 1000 Kcal/dia nos perfis 

metabólicos, hemodinâmico e neuroendócrino de indivíduos com obesidade Grau I, 

associada à prática de exercício físico regular e mudança de hábitos alimentares por 

4 meses. As medidas não-farmacológicas com perda de peso superior a 5% 

demonstraram benefícios nos perfis avaliados (18). 

O tratamento farmacológico de obesidade  deve ser instituído quando existir a 

combinação de dieta e mudança de estilo de vida, supervisão médica e atenção a 

existência de possíveis comorbidades associadas (19). Dentre as classes 

medicamentosas recentemente introduzidas deve-se ressaltar os análogos do GLP-1, 

promovendo retardo do esvaziamento gástrico concomitante com efeitos centrais 

hipotalâmicos responsáveis pela regulação da ingesta alimentar, calórica com 

saciedade e controle do apetite(12). 

             Para indivíduos com sobrepeso submetidos a tratamento clínico, perdas 

acima de 15% do peso inicial com a normalização dos fatores de risco, são 

consideradas ideais (19). Entretanto, a manutenção da perda de peso a longo prazo 

apresenta alta taxa de insucesso, observando-se inclusive ganho adicional de peso 
(20). Portanto, diante da dificuldade de controle clínico da obesidade e DM2, apesar 

das novas terapias medicamentosas. considerando seu custo e limitação de qualidade 

de vida, o tratamento cirúrgico apresenta-se como opção de tratamento para 

indivíduos com obesidade grave (21).  

 

1.3.2 -Tratamento Cirúrgico 

O tratamento cirúrgico da obesidade surgiu na década de 1950, sendo que as 

técnicas foram aperfeiçoadas (22). As principais técnicas cirúrgicas atualmente 

utilizadas para o tratamento da obesidade são a gastrectomia vertical (sleeve) e a  

gastroplastia com derivação intestinal em Y de Roux (GDYR) (22). 
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Como critério de seleção, IMC ≥ 40 Kg/m2 independentemente da presença 

de comorbidades; o IMC ≥ 35 kg/m2 com a presença de comorbidades com 

possibilidade de reversão com a perda de peso (6, 22, 23). 

O estudo de Greenville (1980), avaliou indivíduos submetidos a GDYR 

apresentaram redução e manutenção da perda de peso. Entre os pacientes diabéticos 

não insulino-dependentes, 83% permaneceram em remissão clínica após 14 anos, 

avaliados através da hemoglobina glicada, da insulina plasmática de jejum e do 

índice de sensibilidade a insulina (23, 24, 25).  

O Swedish Obesity Subject (SOS) comparou os níveis da glicemia de jejum 

em um grupo de indivíduos submetidos a GDYR com o grupo controle (tratamento 

clínico), através da análise dos critérios de DM2 segundo a ADA. Os resultados 

demonstraram a prevalência de DM2 em 8% no grupo controle e 1% no grupo 

cirúrgico após 2 anos de seguimento. No seguimento de 10 anos, 24% dos indivíduos 

do grupo controle e 7% entre os pacientes submetidos a GDYR apresentavam  

DM2 (26). 

Schauer (2014), no Estudo The Surgical Treatment and Medications 

Potentailly Eradicate Diabetes Efficiently (STAMPEDE), avaliou 150 indivíduos 

com obesidade e DM2 descompensado por 3 anos. Foram divididos em grupos: 

tratamento medicamentoso intensivo e outro grupo tratamento medicamentoso e 

cirúrgico, submetidos as técnicas GDYR ou Sleeve, com desfecho primário de nível 

de hemoglobina glicada < 6% com uso de droga hipoglicemiante, ou não. O grupo 

submetido a GDYR apresentou o melhor controle glicêmico no primeiro ano (42%) e 

seguido pelo grupo submetido ao Sleeve (37%), em comparação ao tratamento 

medicamentoso exclusivo (12%) (27). Schauer (2017) também observou o melhor 

controle glicêmico nos pacientes submetidos ao tratamento cirúrgico com 5 anos de 

seguimento. O tratamento cirúrgico demonstra maior efetividade na perda de peso a 

longo prazo (28). 

O manejo nutricional tem papel de destaque em todos os períodos do 

tratamento peri-operatório, no entanto, a perda de peso pré-operatória não é praticada 

em todos os serviços. Para Bettini et al. (2020) a perda peso de 5% a 10% no período 

pré-operatório, pode facilitar o acesso cirúrgico e minimizar riscos de complicações. 
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A dieta de muito baixo valor calórico (VLCD - 600 kcal/dia) instituída um mês antes 

do procedimento pode induzir a perda de peso pré-operatória, sendo relatado redução 

de tamanho do fígado, diminuição da gordura visceral, menor sangramento e redução 

da morbidade peri-operatória, favorecendo a alta hospitalar precoce (29). 

Laferrere (2009) avaliou a homeostase da glicose em pacientes com DM2 e 

obesidade grave após a perda de peso de 10 kg. Os pacientes submetidos a GDYR 

apresentaram melhor controle glicêmico e significativa redução nas concentrações de 

glicose durante o teste oral de tolerância à glicose (TOTG) quando comparados ao 

grupo submetido à dieta para redução de peso (30). Houve aumento nas concentrações 

plasmáticas de grelina após a intervenção de dieta, entretanto não foi demonstrado 

alterações significativas nos pacientes submetidos a GDYR. Ressaltando que a 

grelina é um hormônio orexígeno, produzido no fundo gástrico e pequenas 

quantidades no hipotálamo, envolvido no controle do apetite (9). As concentrações 

plasmáticas de glucagon diminuíram como esperado após perda de peso, no entanto, 

apresentou um aumento surpreendente após GDYR, sugerindo que outros 

mecanismos, além da perda de peso, foram implicadas nesta mudança (31). 

Os mecanismos de controle glicêmico propiciados pela GDYR não são 

completamente elucidados. Duas teorias têm sido discutidas na literatura, a teoria do 

intestino proximal e do intestino distal. A primeira sugere que o desvio do duodeno 

diminua a secreção de hormônio anti-incretínico, ainda não identificado, o que 

permite a ação das enteroincretinas. Sugere-se que esse efeito anti-incretínico ocorra 

a partir das células K que secretam o polipetídeo insulinotrópico dependente de 

glicose (GIP), em maior concentração no duodeno (32,33,35). Esse peptídeo apresenta 

múltiplos efeitos sobre os adipócitos, incluindo aumento do transporte da glicose 

induzida pela insulina e o estímulo da síntese de ácidos graxos e suas incorporações 

nos triglicérides (34). 

A teoria do intestino distal se dá pelo maior aporte de nutrientes no intestino 

delgado mais distalmente, o qual, possui uma maior concentração de células L. Isso 

aumentaria a secreção de peptídeo similar ao glucagon 1 (GLP-1) e o peptídeo YY 

(PYY) o que favorece o controle glicêmico (34). O GLP-1 diminui a secreção e 

esvaziamento gástricos, inibe a secreção de glucagon, estimula a secreção de 
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insulina, aumenta a proliferação e diminui a apoptose das células β pancreáticas. É 

estimulado pelo consumo de carboidratos ou ácido graxo livre. O PYY promove a 

gastroparesia, aumenta a saciedade, diminui a peristalse ileal e facilita a entrada da 

glicose nas células musculares e adipócitos (23, 34). 

Em 2006, Rubino et al. revisaram o mecanismo de controle do DM2 após a 

cirurgia GDYR e suas relações com a anatomia gastrointestinal e homeostase da 

glicose, e afirmaram serem a GDYR e a derivação biliopancreática métodos efetivos 

no controle do DM2 em cerca de 80 a 100% dos casos, resultando em concentrações 

persistentemente normais no plasma da glicose, insulina e hemoglobina glicada (35). 

Em 2011, Umeda et al. avaliaram a melhora das alterações metabólicas em 

pacientes submetidos a tratamento cirúrgico de obesidade para estudar a evolução 

precoce dos parâmetros metabólicos e hormonais com efeito da GDYR (36). Foram 

analisados 10 pacientes com DM2 seguidos por 7, 30 e 90 dias após o procedimento 

cirúrgico (36). Foi realizado o teste de refeição mista, com medidas de níveis em 

jejum e pós-prandial de insulina plasmática, glicose, glucacon e GLP1. No sétimo dia 

após a cirurgia foi observado redução significativa no HOMA- IR com insignificante 

da perda de peso. A curva de insulina e GLP1 começaram a mostrar picos após 30 

minutos de ingestão alimentar, enquanto ocorre progressivo decréscimo do glucagon 

e níveis de glicose plasmática durante o teste (36). Trinta e noventa dias após a 

cirurgia observou-se perda progressiva de peso, redução da glicemia e aumento dos 

níveis de GLP1, e tornou-se mais expressiva a curva insulínica pós-prandial, 

sugerindo recuperação da primeira fase da secreção de insulina, denotando melhora 

da função das células β; observou-se também correlação positiva entre as mudanças 

dos níveis de GLP1 e insulina mensuradas 30 minutos após a refeição (36). A GDYR, 

além da perda de peso, induz a benéfica mudança hormonal precoce, favorecendo o 

controle glicêmico no DM2 (36). 

Fernandes (2017) estudou o metabolismo glicêmico e entero-hormonal no 

pós-operatório precoce em pacientes com obesidade grave e diabéticos submetidos à 

GDYR, comparando a oferta por via oral e por gastrostomia. O autor observou 

melhora precoce dos níveis glicêmicos e da resistência periférica à insulina nos 

primeiros dias de pós-operatório, independente da passagem pela via alimentar. 
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Entretanto, o efeito incretínico com elevação do GLP1 e redução do GIP, foi 

identificado apenas na via oral pós-operatória (37). 

O DM2 em pacientes submetidos a GDYR, apresenta possibilidade de 

aproximadamente 60% de remissão segundo as condições individuais de cada 

paciente(38).O peptídeo C é uma substância formada por aminoácidos, produzido a 

partir da divisão da pró-insulina, portanto seus níveis são compatíveis com a  

mensuração da produção de insulina e indiretamente retrata a massa das células , 

portanto, seus níveis no pré-operatório considerados como preditor de remissão de 

DM2 após GDYR(21).  

Kirwan et al. estudaram os impactos da cirurgia metabólica e do tratamento 

com terapia medicamentosa na manutenção da remissão do DM2 com seguimento de 

3 anos. Concluíram que os efeitos metabólicos da cirurgia são mais eficazes que a 

intervenção com terapia medicamentosa e mudança de estilo de vida na remissão do 

DM2, inclusive em indivíduos com obesidade Grau 1(57).  

 O escore DiaRem no pré-operatório é preditor de remissão de DM2, com 

resultados reavaliados após 12 meses da GDYR (38). 

Os critérios utilizados no escore DiaRem são a hemoglobina glicada, idade, 

uso de insulinoterapia e de hipoglicemiantes orais (Quadro 4). O escore apresenta 

pontuação de 0 a 22, dividido em itens e subitens. A remissão do DM2 foi dividida 

em completa, parcial ou nula (39). A estratificação ocorre através da pontuação de 

cinco sub-grupos: 0-2; 3-7; 8-12; 13-17 e 18-22. Os pacientes que obtiveram maior 

porcentagem de remissão completa encontram-se nos intervalos de 0 a 2 (94,1%) e 3 

a 7 (possibilidade de remissão parcial de 68,9%, das quais 42,8% seriam completas), 

não havendo remissão em indivíduos com escore igual ou acima de 13 pontos (39). 
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Quadro 4 - Parâmetros para o cálculo do escore DiaRem 

Parâmetros Pontuação 

Idade (anos)  

<40 0 

40-49 1 

50-59 2 

>=60 3 

HbA1c(%)  

<6,5 0 

6,5 – 6,9 2 

7,0 – 8,9 4 

>9,0 6 

Uso de hipoglicemiantes orais  

Somente metformina 0 

Sulfoniluréias e outros agentes sensibilizantes de insulina exceto metformina  3 

Tratamento com insulina  

Sim 0 

Não 10 

Fonte :Adaptado de Sampaio -Neto J (39) 

 

O tempo de duração do diabetes é o maior preditor de sucesso no pós-

operatório. Os fatores de impacto negativo quanto à possibilidade de remissão do 

DM2 são idade avançada e uso de insulina (40). 

Conforme os critérios da ADA, a remissão do DM2 após 12 meses da 

cirurgia é considerada completa quando glicemia de jejum se encontram-se abaixo de  

100 mg /dL e HbA1c abaixo de 6%, sem uso de medicamentos hipoglicemiantes; 

parcial: glicemia de jejum entre 100-125 mg/dL e HbA1c entre 6,0-6,5%, sem uso de 

medicamentos hipoglicemiantes; e; 3- nula: quando os critérios anteriores não são 

preenchidos (39). 
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1.4 AVALIAÇÃO DO CONTROLE GLICÊMICO  

 

1.4.1 Glicemia capilar 

A automonitorização da glicemia capilar é realizada através da introdução de 

uma lanceta na polpa digital com a retirada de uma gota de sangue e colocada em 

uma fita biossensora descartável contendo glicose-desidrogenase ou glicose-oxidase 

a ser analisada por aparelho denominado glicosímetro (2). 

 

1.4.2-Resistência à insulina  

O método de aferição da resistência a insulínica, é o modelo matemático 

proposto por Matthews, em 1985, que permite acessar a função das células β e a 

sensibilidade à insulina pela simples medida combinada da glicemia e insulina de 

jejum. Este método foi chamado de Homeostasis Model Assessment (HOMA) e dele 

se extraem dois índices (HOMA–IR e HOMA–β), com a finalidade de traduzir a 

sensibilidade à insulina e a capacidade secretória das células β. O valor de referência 

para o HOMA- IR para diagnóstico da resistência à insulina e adotado no estudo 

Brazilian Metabolic Syndrome Study (BRAMS) é maior que 2,71 (41).  

 

1.4.3 Hemoglobina glicada 

A hemoglobina glicada (Hb A1c), também denominada hemoglobina 

glicosilada ou glicohemoglobina, é conhecida ainda mais recentemente como A1c (2). 

Embora seja utilizada desde 1958 com uma ferramenta de diagnóstico na avaliação 

do controle glicêmico em pacientes diabéticos, a dosagem de A1c foi cada vez mais 

empregada e aceita pela comunidade científica após 1993, após ter sido validada 

pelos dois estudos clínicos mais importantes sobre a avaliação do impacto do 

controle glicêmico sobre as complicações crônicas do diabetes: os estudos DCCT- 

Diabetes Control and Complications Trial (1993) e o UKPDS- United Kingdon 

Prospective Diabetes Study (1998) (2). 
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A HbA1c é um índice amplamente empregado que indica a glicemia nos dois 

e três meses prévios à sua determinação. Em um indivíduo não diabético, cerca de 4 

a 6% do total de HbA1 apresenta-se glicada, enquanto no diabético com descontrole 

acentuado esta porcentagem pode atingir níveis duas a três vezes acima do normal, e 

é utilizado como preditor de complicações crônicas (2). 

A glicemia capilar, Hb A1c e cálculo do Homa-IR correlacionam-se entre si, 

embora sejam independentes, cada qual com seu valor próprio. Na prática clínica 

devem ser utilizados isoladamente e trazem informações complementares.  

 

1.4.4 Sistema de monitorização contínua de glicose 

A aferição do grau de controle glicêmico também dispõe de outro método, o 

Sistema de Monitorização Contínua da Glicose (GCMS). A glicemia capilar 

reproduz a concentração de glicose sérica no momento da punção, podendo 

apresentar variações dependendo da condição clínica do paciente, como níveis 

elevados de colesterolemia, variação na oferta de oxigênio, hipotensão severa, 

infusão de medicamentos ou substâncias redutoras entre outras (42). 

O GCMS apresenta monitorização contínua e realiza médias das medidas a 

cada 5 minutos totalizando 288 medidas em 24 horas. Esse método é relatado como o 

melhor método para avaliar a curva glicêmica durante o dia e diagnóstico de 

hipoglicemias ou hiperglicemias severas em intervalos que normalmente não são 

monitorizados. Está relacionada também à um melhor controle da HbA1c e 

consequentemente das complicações do diabetes mellitus (42). 

Embora a cirurgia bariátrica resulte no melhor controle precoce da glicemia, 

existe discussão quanto aos mecanismos geradores desses efeitos, se dependentes em 

maior ou menor intensidade da perda de peso, das mudanças nutricionais ou dos 

efeitos entero-hormonais desencadeados pela cirurgia (43). O objetivo desse estudo 

visa responder algumas dessas questões. 
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2 OBJETIVO 

 

 

Comparar os efeitos da perda semelhante de peso induzida por dieta e por 

gastroplastia redutora com derivação em Y de Roux no perfil glicêmico e entero-

hormonal em pacientes com obesidade grave e diabetes tipo 2. 
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3  MÉTODOS 

 

 

O estudo foi realizado no Serviço de Cirurgia Bariátrica e Metabólica da 

Disciplina de Cirurgia do Aparelho Digestivo do Hospital das Clínicas da Faculdade 

de Medicina da Universidade de São Paulo no período de julho de 2016 a abril de 

2018, através de ensaio clínico controlado prospectivo, com a participação de 10 

pacientes provenientes do ambulatório do referido serviço. O estudo foi Aprovado 

pelo Comitê de Ética e Pesquisa do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina 

da Universidade de São Paulo sob o registro CAAE:39590814.5.0000.0068. Os 

pacientes concordaram e assinaram com o Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido (Anexo A). 

 

3.1 CRITÉRIOS DE INCLUSÃO 

 

• Idade entre 18 e 65 anos. 

• Pacientes com IMC > 35kg/m² e DM2 com tempo de diagnóstico inferior a 

10 anos; 

• Peptídeo C > 3 ng/ml; 

• Hb A1 < 12,5%; 

 

3.2 CRITÉRIOS DE EXCLUSÃO 

 

• uso crônico de insulina e análogos de GLP 1 para tratamento de DM2; 

• uso de corticoide via oral ou injetável por mais de 14 dias consecutivos 

nos últimos 3 meses; 

• Portadores de hepatite B e C ou HIV.  



Métodos 21 
  

 

 

3.3 TÉCNICA CIRÚRGICA 

 

A técnica cirúrgica foi a Gastroplastia redutora com derivação em Y de Roux 

(GDYR), por via de acesso aberta em 06 pacientes e via laparoscópica em 04 

pacientes, com confecção de uma bolsa gástrica com volume entre 30 e 50 ml. Em 

seguida, realizava-se o desvio intestinal (bypass intestinal) com alça biliopancreática 

medindo 70 a 80 cm e anastomose de alça alimentar de 100 a 120 cm (Figura 1). 

   

Fonte: Autoria Marcos Retzer 

Figura 1 -  Ilustração esquemática da Gastroplastia redutora com derivação em Y 
de Roux (GDYR) 
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3.4 PROTOCOLO DE ESTUDO 

 

Foram avaliados 10 pacientes no período de julho de 2016 a abril de 2018. O 

escore DiaRem foi aplicado em todos os pacientes. 

Os pacientes foram avaliados nos seguintes períodos: 

a)  Pré-cirúrgico 0 (pré 0) - no momento da internação. 

b) Pré-cirúrgico 1 (pré 1) - após perda de peso de aproximadamente 10% 

do peso induzida por dieta VLCD com 600 Kcal/dia. 

c)  Pós-cirúrgico (pós) - após perda de aproximadamente 10% de peso 

induzida pela cirurgia.  

Os pacientes submeteram-se à dosagem de glicemia de jejum e ao Teste oral 

de Tolerância à Glicose (TOTG) com a ingestão de 150 ml da solução com glicose a 

50% (75 g de glicose) com dosagem da glicemia em curva temporal de 0, 30, 60, 90 

e 120 minutos para diagnóstico de DM2 no pré-cirúrgico 0 e 1.  

No pré-0, todos os pacientes foram submetidos a coleta inicial do perfil 

glicêmico e entero-hormonal em jejum (T0). Em seguida, os pacientes ingeriram 200 

ml de uma refeição padrão com 300 Kcal (Nutren 1.5®) composta por 

macronutrientes (11 g de proteínas, 44 g de carboidrato e 9,6 g de gordura) e 

realizada a coleta do perfil entero-hormonal 30, 60, 90, 120 min após a refeição. 

No pré-1, os pacientes realizaram nova coleta para avaliação perfil glicêmico 

e entero-hormonal após ingestão de refeição padrão com solução (Nutren 1.5®) 

conforme realizado no período pré 0, seguido de gastroplastia redutora com 

derivação em Y de Roux (GDYR).  

No pós-operatório imediato foram acompanhados na enfermaria, de acordo 

com as demandas e introdução de dieta líquida no primeiro dia pós-operatório, com 

orientações gerais para alta hospitalar e acompanhamento ambulatorial. 

Após a perda de aproximadamente 10% do peso no pós-cirúrgico, os 

participantes foram submetidos a nova coleta de perfil glicêmico e entero-hormonal 
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após ingestão de refeição padrão com solução (Nutren 1.5®), semelhante ao ocorrido 

nos demais tempos. 

 
Figura 2 -  Representação esquemática do Protocolo de Estudo 
 

 

3.4.1 Perfil Glicêmico, insulinêmico e HOMA- IR 

Foram realizadas dosagens da glicemia e da insulinemia, em jejum e curva 

temporal (30, 60, 90 e 120 minutos) após suplemento padrão (Nutren 1.5 ®), sendo 

calculado o índice HOMA-IR. 

O material colhido para avaliação da curva glicêmica foi colocado em um 

tubo contendo fluoreto de sódio foi analisado através do método enzimático 

(hexoquinase UV). 

A análise da insulinemia foi realizada através de eletroquimioluminescência-

CORELAB. 

 

3.4.2 Homa- IR 

O Homa-IR foi calculado através da fórmula: 

● Homa-IR= (insulina jejum (µUI/ml) x glicose jejum (mg/dL) x (0,0555)/22,5 
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3.4.3 Perfil de Entero-hormonios 

Foram realizadas as dosagens das concentrações plasmáticas em jejum e pós-

prandial após refeição padrão (curva temporal: zero, 30, 60, 90 e 120 minutos) dos 

entero-hormonios Grelina, GLP-1 e GIP. 

Os exames foram realizados através da tecnologia xMAP da Luminex®, 

método multiplex que possibilita quantificar vários marcadores ao mesmo tempo, em 

uma pequena quantidade de plasma. As amostras foram coletadas por meio de 

punção venosa na fossa antecubital do membro superior, sendo as mesmas coletadas 

em tubo contendo anticoagulante EDTA e foram centrifugadas a 4500 rpm a 4°C por 

15 minutos, separando o plasma e congelado a -80°C. No momento do ensaio as 

amostras foram descongeladas e centrifugadas à 4500 rpm, com temperatura 

ambiente por 10 minutos. 

Os exames de sangue foram realizados no Laboratório Central do Instituto 

Central do Hospital das Clínicas da Universidade de São Paulo. As amostras 

relativas à investigação entero-hormonal foram realizadas no Laboratório de 

Análises Especiais do LIM 03, do Departamento de Patologia da Faculdade de 

Medicina da Universidade de São Paulo. 

 

3.4.4 Análise Estatística 

Na análise descritiva, as variáveis contínuas foram expressas em média, 

mediana, desvio padrão e quartis. 

O teste ANOVA não paramétrica para medidas repetidas foi utilizado 

comparação de três tempos ou mais. A comparação entre dois tempos foi realizada 

através do teste de Mann-Whitney pareado com correção de significância de 

Benjamini-Hochberg. A área sob a curva (ASC) foi calculado por meio do método 

dos trapézios. 

Os gráficos de perfil foram construídos utilizando a mediana e intervalo 

interquartil e também pela média e desvio-padrão e foram utilizados para expressar 

graficamente as medidas que variam ao longo do tempo. Os gráficos de boxplot 

foram utilizados para ilustrar as medidas contínuas que não variam com o tempo. O 
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nível de significância adotado nos testes foi de 5% (p< 0,05) utilizando hipóteses 

bicaudais. O software R versão 3,6 foi utilizado para a realização de todas as 

análises. 
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4 RESULTADOS 

 

 

A coleta foi realizada nos 10 pacientes incluídos na pesquisa. Não foram 

observadas complicações ou óbitos durante a pesquisa. A média da idade foi 50,6 ± 

9,5 anos (05 indivíduos de cada sexo), IMC médio de 43,5 ± 3,6 Kg/m2 e tempo 

médio aproximado de diagnóstico do DM 2 de 4,7 ± 1,3 anos. Os pacientes 

apresentavam glicemia média de jejum de 147,5 ± 50,3 mg/dL, HbA1c de 8,0 ± 

2,0% e Peptídeo C de 7,5 ± 2,8 ng/mL, em uso de pelo menos um medicamento 

hipoglicemiante oral, sendo calculado o escore DiaRem (Tabela 1) (Apêndices B e 

C). 
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Os resultados dos exames laboratoriais no pré-cirúrgico 1 estão na Tabela 2. 

A média da perda de peso com VLCD foi de 11,3 ± 1,6 Kg em 26,5 ± 9,0 dias e 

média da porcentagem de perda de peso de 8,59% ± 0,82%. 50% dos pacientes 

mantiveram TOTG alterados e compatíveis com DM2. 

 

Tabela 2 –  Resultados dos exames de glicemia de jejum e Teste Oral de Tolerância 
à Glicose no período pré-1 

Pré-cirúrgico 1 

Paciente Glicemia (mg/dL) TOTG (mg/dL)  
Glic 120 min > 200 mg/dL 

1 106 226 

2 95 169 

3 83 199 

4 118 304 

5 88 147 

6 92 210 

7 72 139 

8 97 206 

9 118 180 

10 106 261 
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Após a GDYR a média de perda de peso foi de 11,3 ± 0,8 Kg em 49,5 ± 

13,5 dias e média da porcentagem da perda de peso 9,45% ±3,24% (Tabela 3). A 

perda de peso em quilogramas foi equivalente entre o pré 1 e pós, não havendo 

diferença significativa (p=0,968) entre os períodos. No pós não se observou nenhum 

paciente com glicemia de jejum e curva glicêmica, após o teste de refeição padrão, 

compatíveis com diagnóstico de DM2. 

 

Tabela 3 -  Resultados de glicemia de jejum e glicemia 2 hs após ingestão de 
refeição padrão no período pós. 

Pós - cirúrgico 

Paciente Glicemia (mg/dL) Glicemia 2 hs após suplemento 
padrão (mg/dL) 

1 90 174 

2 71 128 

3 87 163 

4 94 183 

5 84 179 

6 95 169 

7 82 136 

8 101 136 

9 84 196 

10 102 177 
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4.1 DOSAGENS LABORATORIAIS 

 

4.1.1 Perfil glicêmico 

O perfil glicêmico contempla as curvas de glicemia, TOTG e insulina nos 

tempos 0, 30, 60, 90 e 120 min. 
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4.1.1.1 Glicemia 

Os resultados estão na Tabela 4 e Figura 3. No Tempo 0, houve diminuição 

significativa entre o pré-0 e o pré-1 (p=0,006) e entre o pré-0 e pós (p=0,002). Da 

mesma maneira, no T120 min houve diminuição significativa entre o pré-0 e pré-1 

(p=0,027) e entre o pré-0 e pós (p=0,002) e entre pré-1 e pós (p=0,004). 

 

Tabela 4 -  Análise descritiva da Glicemia 

  
Tempo 

PRÉ 0 PRÉ 1 PÓS 

MÉDIA ± DP MÉDIA ± DP MÉDIA ± DP 

G
L

IC
EM

IA
 0 147,5 ± 50,2 97,5 ± 14,8* 89 ± 9,4** 

30 184,8 ± 66,1 133,7 ± 27,5 147 ± 16,8 

60 210,8 ± 75,5 152,3 ± 36,3 152,3 ± 38,1 

90 211,5 ± 76,7 154,9 ± 38,5 119 ± 31,6 

120 200,4 ± 73,0 138,4 ± 38,2* 95,7 ± 18,6 **, *** 

Teste de Mann Whitney pareado 
T0  * Pré 0 ≠ Pré 1=0,006 **Pré 0 ≠ Pós=0,002 
T120  * Pré 0 ≠ Pré 1=0,027 ** Pré 0 ≠ Pós=0,002 *** Pré 1 ≠ Pós = 0,004 

 

 

 

Nota:(média e desvio padrão) 

Figura 3 - Gráfico dos níveis de Glicemia  
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Os resultados da ASC estão na Tabela 5 e Figura 4. Houve redução 

significativa na ASC entre o pré 0 e pré 1(p < 0,001), pré 0 e pós (p < 0,001) e pré 1 

e pós (p=0,022). 

 

Tabela 5 -  Comparação da ASC (Área sob a Curva) de Glicemia 

  
Período MD Q1 Q3 

ANOVA Mann-Whitney Pareado 

p   p 

A
SC

 
G

L
IC

EM
IA

 Pré 0 19845 17276,2 27603,7 

˂0,001 

Pré 0 ≠ Pré 1 <0,001 

Pré 1 17610 14336,2 18776,2 Pré 0 ≠ Pós <0,001 

Pós 16110 14707,5 16627,5 Pré 1 ≠ Pós 0,022 

  

 

Figura 4 -  Gráfico de ASC da Glicemia 
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4.1.1.2 TOTG 

Os resultados dos níveis glicêmicos estão na Tabela 6 e Figura 5. Houve 

redução no pré 0 em relação ao pré-1 (p=0,002) e redução em T120 min entre pré 0 e 

pré1 (p=0,037).  

  

Tabela 6 - Análise descritiva da Glicemia no TOTG  

  
Tempo 

PRÉ - CIR 0  PRÉ - CIR 1 

MÉDIA ± DP   MÉDIA ± DP 

T
O

T
G

 

0 144,3 ± 41,8 

  

98,4 ± 14,9* 

30 208,1 ± 53,8 143,8 ± 28,0 

60 262,3 ± 54,0 186,1 ± 46,0 

90 276,1 ± 62,6 196,6 ± 55,8 

120 255,7 ± 89,1 195,9 ± 53,6** 

Teste de Mann Whitney pareado 
T0 *Pré 0 ≠ Pré1 = 0,002 
T120 **Pré 0 ≠ Pré1 = 0,037 

 
 

 
 Nota: (e média desvio padrão) 

Figura 5 -  Gráfico dos níveis glicêmicos no TOTG  
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Os resultados da ASC estão na Tabela 7 e Figura 6. Houve redução 

significativa entre o pré- 0 e pré -1 (p < 0,001). 

 

Tabela 7 -  Comparação da ASC do TOTG 

  
Período MD Q1 Q3 

Mann-Whitney Pareado 

  p 

A
SC

 
T

O
T

G
 Pré 0 25762,5 24045 33720 

Pré 0 ≠ Pré 1 ˂0,001 
Pré 1 18922,5 16657,5 22893,8 

 

 

 

Figura 6 -  Gráfico de ASC do TOTG 
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4.1.1.3 Insulina 

Os resultados estão na Tabela 8 e Figura 7. No Tempo 0 houve redução 

significativa entre o pré 0 e pós (p=0,006) e pré 1 e pós (p=0,006). Da mesma 

maneira, no T120min houve redução significativa entre pré 0 e pós (p=0,037). 

 

Tabela 8 -  Análise descritiva da insulina 

  
Tempo 

PRÉ 0  PRÉ 1  PÓS 

MD Q1 Q3 MD Q1 Q3 MD Q1 Q3 

IN
SU

L
IN

A
 

0 893,8 737,2 1429,4 745,7 511,3 1089,2 422,8*,** 360,9 536,7 

30 144,5 1197,8 2211 1831 1124,3 3196,3 2739,5 1303,5 4641,5 

60 2051,5 1140,8 2527 2072 1214 2837,5 1765,5 1232,8 4086,8 

90 1811,1 1568,3 4501,5 2467 1410,3 2637 1342,5 842,3 1993,3 

120 1687 1439,1 2863,3 1231 1080,5 1742,5 687,3* 592,8 1110,8 

Teste de Mann Whitney pareado 
T0 * Pré 0 ≠ Pós=0,006 ** Pré 1 ≠ Pós=0,006 

T120  *Pré 0 ≠ Pós=0,037 
 

 
Figura 7 -  Gráfico dos níveis de insulina 
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Os resultados da ASC estão na Tabela 9 e Figura 8. Não observado diferença 

entre os períodos estudados. 

 

Tabela 9 -  Comparação da ASC da Insulina 

  Período MD Q1 Q3 
ANOVA Mann-Whitney Pareado 

p   p 

A
SC

 
IN

SU
L

IN
A

 Pré 0 215338,9 154440,4 316077,19 

0,8948 

Pré 0 ≠ Pré 1 1,000 

Pré 1 217458,3 155886,5 294934,8 Pré 0 ≠ Pós 0,556 

Pós 181794,3 153355,9 287057 Pré 1 ≠ Pós 0,774 

 

 

 

Figura 8 -  Gráfico de ASC da Insulina 
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4.1.1.4 Homa-IR 

 

Os resultados estão na Tabela 10 e Figura 9. Houve redução do Homa-IR 

após dieta e cirurgia (p ˂ 0,001). Houve diminuição significativa entre o pré-0 e pós 

(p = 0,006) e entre pré-1 e pós (p = 0,018).   

 

Tabela 10 - Análise descritiva do Homa-IR 

  
Período MD Q1 Q3 

ANOVA Mann-Whitney Pareado 

p   p 

H
om

a-
IR

 Pré 0 8,9 5,3 17,1 

<0,001 

Pré 0 ≠ Pré 1 0,146 

Pré 1 4,6 3,5 7,9 Pré 0 ≠ Pós 0,006 

Pós 2,5 2,3 3,2 Pré 1 ≠ Pós 0,018 

 

 

Figura 9 - Gráfico de HOMA-IR 
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4.1.2 Perfil Entero-hormonal 

4.1.2.1 Grelina 

Os resultados estão na Tabela 11 e Figura 10. No Tempo 0 houve aumento 

dos níveis entre o pré-0 e pré-1 (p=0,020). Houve redução significativa entre o pré 1 

e pós (p=0,014). No Tempo 120 houve redução entre o pré 1 e pós (p=0,006). 

 

Tabela 11 -  Análise descritiva da Grelina  

  
Tempo 

PRÉ 0  PRÉ 1 PÓS 

MD Q1 Q3 MD Q1 Q3 MD Q1 Q3 

G
R

E
L

IN
A

 

0 193,4 137,1 623,8 275,9* 205,4 1250 154,2** 102,4 310,8 

30 189 129,5 505 243,1 161 1222,9 123,7 115 272,3 

60 153,3 124,7 564,3 204,8 168,6 1146,3 125,6 106,3 230,2 

90 192,2 136,2 494 181,6 152,6 1170,7 126,6 100,9 180,1 

120 175,9 124,2 391,8 168,9 139,5 996,1 110,8** 98,66 196,1 

Teste de Mann Whitney pareado 
T0 * Pré 0 ≠ Pré 1=0,020 ** Pré 1 ≠ Pós = 0,014 
T120 ** Pré 1 ≠ Pós=0,006 
 

 
Figura 10 - Gráfico dos níveis de Grelina 
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Os resultados da ASC estão na Tabela 12 e Figura 11. Houve aumento entre o pré 0 

e pré 1 (p=0,001) e redução entre o pré 1 e pós (p=˂0,001). 

 

Tabela 12- Comparação da ASC da Grelina 

  Período MD Q1 Q3 
ANOVA Mann-Whitney Pareado 

p   p 

A
SC

  
G

R
E

L
IN

A
 Pré 0 20643,8 15549 61468,8 

0,051 

Pré 0 ≠ Pré 1 0,001 

Pré 1 25325,4 19787,2 141957,7 Pré 0 ≠ Pós 0,556 

Pós 14539 13119,4 27990,6 Pré 1 ≠ Pós ˂0,001 

 

 

Figura 11 -  Gráfico de ASC da Grelina 
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4.1.2.2 GIP 

Os resultados estão na Tabela 13 e Figura 12. No Tempo 30 min houve um 

aumento considerável no pós, seguido de maior decréscimo nos tempos subsequentes 

até Tempo 120 min, não havendo, contudo, significância nestas variações. 

  

Tabela 13 - Análise descritiva do GIP 

  
Tempo 

PRÉ 0 PRÉ 1  PÓS 

MD Q1 Q3 MD Q1 Q3 MD Q1 Q3 

G
IP

 

0 382,6 294,9 569,8 370,8 234,5 460,7 284,3 226,2 348,6 

30 1111 1007,3 1360,8 1058 606,5 1250,5 1459 1100,8 1592,5 

60 1084 973,2 1371,8 997,5 705,5 1275 1154 784,9 1772,8 

90 1226 782 1373,8 1127 820,8 1391,3 876,6 605,1 1284,8 

120 981,4 751 1408,5 893,3 548,7 1116 749,5 488,2 957,6 

 

 

Figura 12 -  Gráfico dos níveis de GIP 
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Os resultados da ASC estão na Tabela 14 e Figura 13. Não houve diferença 

significativa entre os tempos estudados (p =1,000). 

 

Tabela 14 -  Comparação da ASC do GIP 

  

  
Período MD Q1 Q3 

ANOVA Mann-Whitney Pareado 

P   P 

A
SC

 G
IP

 Pré 0 128659,4 101586,1 148559,4 

0,7595 

Pré 0 ≠ Pré 1 1,000 

Pré 1 115095,5 88578,6 142316,9 Pré 0 ≠ Pós 1,000 

Pós 119061,3 82871,9 159018,1 Pré 1 ≠ Pós 1,000 

 

 

 
Figura 13 -  Gráfico de ASC do GIP 
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4.1.2.3 GLP1 

Os resultados estão na Tabela 15 e Figura 14. 

Entre pré 0 e pré 1 houve aumento significativo dos níveis no tempo T0. 

Entre pré 0 e pós houve aumento significativo nos tempos T30, T60, T90 e T120. 

Entre pré 1 e pós houve aumento significativo em todos os tempos.  

 
Tabela 15 -  Análise descritiva do GLP1 

 Tempo 
PRÉ 0  PRÉ 1 PÓS 

 MD Q1 Q3 MD Q1 Q3 MD  Q1 Q3 

G
L

P1
 

0 371 250,3 465,8 406,6*  327,0 453,8  325,0**  231,8 387,4 

30 446,0 285,3 673,7 559 412,5 745,8 1204,5*,** 1051,0  1954,5 

60 463,6 312,1 545,5 453,4 394,0 787,6 1262,0*,** 653,0  2212,8 

90 485,2 310,9 597,9 480,8 379,1 921,9 857,7*,** 532,8  1393,1 

120 463,3 315,8 542,4 477,8 341,0 763,5 701,6*,** 427,0  1145,3 

Teste de Mann Whitney pareado 

T0 * Pré 0 ≠ Pré 1=0,044 **Pré 1 ≠ Pós=0,010 
T30 * Pré 0 ≠ Pós = 0,002 **Pré 1 ≠ Pós = 0,002 
T60 * Pré 0 ≠ Pós = 0,002 **Pré 1 ≠ Pós = 0,002 
T90 * Pré 0 ≠ Pós = 0,010 **Pré 1 ≠ Pós = 0,014 
T120 * Pré 0 ≠ Pós=0,010 **Pré 1 ≠ Pós = 0,049 

 

 
Figura 14 -  Gráfico dos níveis de GLP1 
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Os resultados da ASC estão na Tabela 16 e Figura 15. Houve aumento 

significativo entre pré- 0 e pré 1 (p < 0,001), entre o pré 0 e pós (p < 0,001), e entre 

pré 1 e pós (p < 0,001) 

 

Tabela 16 -  Comparação de ASC GLP1 

  

  
Período MD Q1 Q3 

ANOVA Mann-Whitney Pareado 

p   p 

A
SC

 G
L

P1
 Pré 0 54469,27 35716,5 73812,38 

˂0,001 

Pré 0 ≠ Pré 1 ˂0,001 

Pré 1 57732,52 45357,52 95430,56 Pré 0 ≠ Pós ˂0,001 

Pós 114526,95 91745,59 185174,81 Pré 1 ≠ Pós ˂0,001 

 

 

 
Figura 15 -  Gráfico de ASC do GLP1 
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Nosso estudo comparou o controle glicêmico precoce com perda de 10% do 

peso induzida por VLCD com perda de 10% do peso induzida pela cirurgia no 

mesmo grupo de pacientes. 50% dos pacientes já apresentaram melhora do perfil 

glicêmico, com normalização do TOTG por dieta, e 50% dos pacientes 

permaneceram com TOTG compatível com diagnóstico de DM2 após a perda de 

peso pré-operatória. Após a GDYR, todos os pacientes apresentaram melhora do 

perfil glicêmico. 

Em relação à glicemia de jejum, nossos resultados mostram melhora 

significativa após a perda de peso induzida por dieta, não observada diferença após o 

tratamento cirúrgico. Entretanto, observa-se redução significativa da glicemia do 

T120 min após GDYR em comparação com a perda de peso por dieta, demonstrando 

redução significativa da resistência insulínica após a cirurgia.  

Dirksen et al. (2012) observaram que a sensibilidade à insulina hepática 

melhora imediatamente após a restrição calórica, enquanto que a sensibilidade à 

insulina periférica apresenta melhora tardia, em resposta à perda de peso no pós-

operatório. Com o controle glicêmico precoce, ocorre redução dos níveis de glicemia 

de jejum e de insulina e consequentemente diminuição da resistência insulínica 

avaliada pelo HOMA-IR(44). Dantas et al. (2020) concluíram que ocorre a 

contribuição adicional do exercício físico aeróbico e de resistência em pacientes 

submetidos a GDYR na melhora da sensibilidade insulínica periférica devido a 

alterações estruturais da matriz extracelular do músculo esquelético (45). 

Ballantyne et al. (2006) estudaram a resistência insulínica 3 meses após 

implante de banda gástrica ajustável em comparação com GDYR, mostrando que os 

níveis de HOMA-IR apresentaram maior decréscimo após GDYR. A restrição 

calórica promove importante melhora na resistência insulínica, porém com a GDYR 

ocorre o efeito adicional entero-hormonal ocasionado pela alteração da passagem dos 
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alimentos pelo desvio de trânsito intestinal (46). Em nosso estudo ocorreu redução 

significativa do HOMA-IR após GDYR. 

A dieta VLCD contribui para a melhora metabólica imediata regredindo a 

glucotoxicidade e lipotoxicidade presentes no DM2 com aproximadamente 2 

semanas. Observa-se melhora da primeira fase da secreção de insulina e aumento da 

sensibilidade hepática à insulina, com diminuição da produção de glicose, porém sem 

alterações na resistência insulínica periférica. Estes achados reforçam a hipótese de 

que mesmo com menor estimulação da mucosa intestinal pela redução da ingesta 

oral, não há bloqueio completo dos mecanismos envolvidos na resistência insulínica. 

O desvio do trânsito intestinal da cirurgia impede a passagem de alimentos através do 

duodeno e do jejuno, suprimindo este efeito (43). Nossos resultados demonstram 

diferenças na resistência insulínica e nos perfis de secreção entero-hormonal após 

VLCD e GDYR.  

Estudo comparando os efeitos da perda de peso em um grupo de indivíduos 

com restrição calórica e outro submetido à GDYR, demonstrou que a redução de 

peso promove considerável melhora na função das células β devido ao aumento da 

sensibilidade à glicose com perda de peso equivalente entre os grupos, sem diferença 

entre eles. Entretanto, a perda de peso após o procedimento cirúrgico é mais 

duradoura e efetiva que a dietoterapia para pacientes com obesidade com DM2 

(Yoshino et al., 2020) (47). Os resultados do presente estudo agregam-se às diferenças 

já encontradas na melhora do controle do DM2 entre o tratamento clínico da 

obesidade e a GDYR e demonstram os efeitos intrínsecos das mudanças anatômicas 

no trato digestivo geradas pela cirurgia, que somam aos efeitos da perda ponderal no 

metabolismo da glicose. 

Diante da análise dos fatores metabólicos mais relevantes na mudança da 

resposta após equivalente perda de peso após a GDYR comparada à intervenção por 

dieta, ainda que se observe o decréscimo da glicemia de jejum e insulina (HOMA -

IR) nas duas intervenções, a presença de níveis elevados de aminoácidos de cadeia 

ramificada pode estar associada a diferenças na resistência insulínica (49). Os 

resultados após a cirurgia sugerem a alteração na circulação dos aminoácidos, com 
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redução de aminoácidos de cadeia ramificada, facilitando o melhor controle 

glicêmico, não sendo esta mudança observada após a dieta (49)  

             Segundo Pournaras et al., 2016, a melhora do metabolismo da glicose após 

GDYR deve-se a três fatores: a restrição da ingestão calórica capaz de melhorar a 

sensibilidade insulínica; o desvio do duodeno e do jejuno proximal do trânsito 

intestinal promovido pela cirurgia, facilitando a chegada do alimento no intestino 

distal e a redução do quadro inflamatório como consequência de peso e de massa de 

tecido adiposo (48).  

Efeitos semelhantes ao nosso estudo foram descritos por Laferrere (2008), 

onde foram identificados na ASC de glicose e níveis de glicose em 120 min 

significativamente menores entre a perda de peso por dieta e após GDYR. Observa-

se mudança do padrão secretório de insulina após a cirurgia, com melhora precoce 

dos níveis glicêmicos, com pico em 30 min e retorno ao basal em 180 min (36). 

No nosso estudo resultados semelhantes na curva glicêmica foram 

encontrados no TOTG no pré 0 e pré 1. Entretanto, o TOTG não foi realizado no 

período pós-operatório porque o emprego deste teste não se aplica ao critério de 

diagnóstico de DM 2 em paciente submetidos ao procedimento cirúrgico com 

alteração de trânsito gastrointestinal, como GDYR. A ingestão de solução de glicose 

a 50% promove maior velocidade de absorção de carboidrato pela alça jejunal 

alimentar, o que pode causar sintomas de Síndrome de Dumping. 

Lingvay et al. (2013) analisaram a melhora do DM2 em estudo comparativo 

entre dieta de baixa caloria e dieta + cirurgia. O melhor controle da glicose foi com a 

restrição calórica, não sendo observado efeito adicional atribuído à cirurgia. 

Contudo, o principal efeito da operação detectado foi induzir à elevação dos 

hormônios incretínicos com mediação central, favorecendo a saciedade e 

manutenção da ingesta com restrição calórica à longo prazo, sugerindo que o 

controle glicêmico rápido após a GDYR é mediado pela diminuição da ingesta 

calórica com influência de estímulos entero-hormonais gerados pela cirurgia (50).  

Em nosso estudo, os níveis de insulina após a ingestão do suplemento padrão 

não diferiram significativamente com a perda de peso exclusiva por dieta, porém 

houve redução significativa após a GDYR em comparação com a perda de peso por 
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dieta. O mesmo foi observado ao comparar-se os níveis insulínicos iniciais dos 

pacientes ao internarem, em comparação com a perda de peso após a cirurgia. Em 

120 min houve redução significativa entre o pré 0 e pós demonstrando que ocorre 

maior secreção insulínica pós-prandial após GDYR, reforçando o efeito incretínico 

na secreção de insulina.  

Bose et al. (2010) estudaram perda de peso e resposta incretínica, com 

melhora no controle glicêmico independentemente da GDYR, avaliando a antes e no 

pós-operatório com um, seis e doze meses do procedimento cirúrgico. Foram 

incluídos pacientes com obesidade e diabetes em comparação ao grupo controle de 

pacientes com obesidade sem diabetes. Os resultados observados foram que na fase 

inicial de pré-operatório dos pacientes com obesidade e DM2 a secreção de insulina 

encontra-se atenuada com aumento significante após o primeiro mês de pós-

operatório, porém sem alterações no período de seis a doze meses. Nos pacientes 

com obesidade sem diabetes ocorreu aumento precoce do efeito incretínico na 

secreção de insulina a nível controlado persistindo de seis a doze meses. Observou-se 

também que o efeito da perda de peso apresenta melhora nos níveis de glicemia de 

jejum e insulina, porém com a cirurgia ocorre uma potencialização do efeito através 

do efeito incretínico, sendo este possível de demonstrar a melhora precoce da 

secreção insulínica independente da perda de peso acompanhada da redução dos 

níveis de glicose (51). 

O comportamento da curva de grelina encontrado demonstra alinhamento 

com a literatura, em que este hormônio tem aumento de secreção em jejum e 

supressão após a alimentação; porém a perda de peso induzida por dieta é associada a 

aumento de níveis pós-prandiais de grelina, enquanto após GDYR ocorre uma 

importante supressão de sua secreção (43,52). As concentrações de glucagon por sua 

vez declinaram após a dieta como previsto, porém ocorreu elevação após a cirurgia, 

sugerindo mais mecanismos implicados nestas mudanças além da perda de peso (30). 

Em nosso estudo os níveis de GIP não apresentaram significância nos 

períodos estudados, pois trata-se de um hormônio insulinotrópico, estimulado 

proporcionalmente pela ingestão de calorias (gorduras e carboidratos), que não 

apresenta elevação de níveis entre indivíduos com obesidade, magros ou com DM2. 
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Porém nos indivíduos com DM2 o GIP apresenta efeito incretínico atenuado sobre a 

secreção insulínica, podendo ser restaurado com a redução da glicemia. Nos 

pacientes com TOTG sem alterações submetidos a GDYR o efeito insulinotrópico é 

preservado (53). 

Os resultados observados do GIP são inconsistentes após a cirurgia, não 

ocorrendo alteração ou até mesmo declínio da secreção, devido à possível alteração 

cirúrgica da anatomia gastrointestinal, através da qual ocorre o bypass da parte 

proximal do intestino delgado, localização das células K produtoras do GIP. Outros 

achados foram observados na secreção do GIP de acordo com o comprimento da alça 

da anastomose do Y de Roux, com a alça mais curta podendo estar associada com 

maior resposta ao GIP (44). 

Em nosso estudo os resultados obtidos da análise do GLP1, foi que após a 

perda de peso por dieta houve uma pequena elevação quando comparada com 

equivalente perda de peso após a GDYR. Demonstrando que os efeitos da perda de 

peso após a cirurgia, ocorre o melhor controle glicêmico, aumento de níveis de 

insulina, bem como melhora da sensibilidade à insulina, com melhor efeito 

incretínico e elevação importante dos níveis de GLP 1 entre 30 e 60 min. 

O GLP1 e o GIP são responsáveis por aproximadamente 50% da secreção da 

insulina pós-prandial (52). A secreção de GLP1 pós-prandial muito aumentada em 

pacientes submetidos ao GDYR pode contribuir em conjunto com outros hormônios 

para a perda de peso e assim contribuindo para a melhora da sensibilidade insulínica 
(44). A resposta pós-prandial ao estímulo de GLP1 é atenuada em indivíduos com 

obesidade severa, apresentando melhora após perda de peso por dieta. Porém alguns 

estudos sugerem que a resposta favorável no pós-operatório, não se trata da restrição 

calórica e sim da transposição ileal promovida pelo procedimento cirúrgico com 

aumento dos níveis de GLP1 promovendo melhor controle glicêmico (36). 

Estudo realizado em nosso serviço, avaliou a melhor do controle glicêmico e 

incretínico após a cirurgia GDYR, em pacientes com obesidade e diabetes, estímulo 

oral e via gastrostomia, concluindo que a redução da glicemia e a resistência 

periférica insulínica independente da via oral ou por gastrostomia. A melhora da 
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resposta incretínica com aumento de GLP1 foi observada somente por via oral no 

pós-operatório, enquanto o GIP reduziu nas duas vias (54).  

Os efeitos da restrição calórica e GDYR quando comparados os mesmos por 

Berggren et al. 2017, a observação da restrição calórica do pré-operatório foi que 

houve redução da secreção de insulina, porém não sem efeito na glicose, GIP e 

GLP1. No que concerne ao procedimento cirúrgico foi a principal responsável pelo 

incremento das respostas a insulina e hormônios incretínicos (55).  

As análises realizadas do perfil glicêmico e entero-hormonal, em uma área de 

pesquisa onde o desafio é investigar se o melhor controle glicêmico precoce após a 

cirurgia a GDYR se deve à: melhora da sensibilidade à insulina hepática induzida 

pelo menos em parte pela restrição calórica, ou através da melhora da função das 

células β, associadas ao aumento da secreção de GLP1 pós-prandial devido ao desvio 

de trânsito intestinal (44).  

Em nosso estudo foi possível realizar também a avaliação do escore do 

DiaRem dos pacientes estudados, sendo 5 indivíduos com escore > 7. Ainda que se 

considere o resultado final desta avaliação somente após um ano de pós operatório, 

estes pacientes apresentam menor possibilidade de remissão parcial ou total. 

Contudo, mesmo não sendo objetivo do nosso estudo, encontra-se na Tabela do 

Apêndice D os resultados de hemoglobina glicada de um ano de pós-operatório de 

todos os pacientes incluídos na amostra, sendo que 100% apresentavam HbA1C 

abaixo de 6,0%. Em nosso serviço, o nível de peptídeo C isolado no pré-operatório 

foi considerado o melhor preditor para remissão do DM2 após GDYR (21). Todos 

participantes do estudo apresentavam peptídeo C > 3 ng/mL. 

Ao final de aproximadamente 50 dias, com perda de peso de ± 12 Kg após 

dieta de baixo valor calórico, 05 pacientes permaneceram com alterações 

laboratoriais compatíveis com DM2 no TOTG. Lorenz et al. (2017) demonstraram 

que indivíduos submetidos somente à dieta de baixo valor calórico por 2 semanas 

apresentam melhora da primeira fase da secreção de insulina e da sensibilidade à 

insulina hepática com redução da produção de glicose; contudo, a dieta não melhora 

à resistência periférica à insulina (43). 
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A avaliação dos resultados obtidos após as duas intervenções no mesmo 

grupo de pacientes contribuiu para reforçar a heterogeneidade metabólica dos 

pacientes com obesidade e diabetes, demonstrando a provável necessidade de 

indicações de diferentes tratamentos de acordo com necessidade de cada paciente. Os 

critérios atuais de indicação dos procedimentos cirúrgicos ainda não contemplam 

mensuração objetiva do comprometimento metabólico, ou de preditores de sucesso 

no tratamento do DM2. (Diabetes Care, 2016) (56). 

Outra possibilidade seria a intervenção clínica num intervalo de tempo maior 

que a cirurgia, o que levaria muito provavelmente ao reganho de peso perdido. Neste 

caso ainda assim haveria viés das alterações metabólicas geradas pelas mudanças na 

composição corporal dos indivíduos, uma vez que a perda e o reganho de peso 

sempre ocorrem em proporções distintas de massa livre de gordura e massa gorda. 

Apesar da perda de peso semelhante com a dieta e a cirurgia, as duas 

intervenções tiveram efeito aditivo no período pós-operatório. Deve-se ressaltar que 

as duas intervenções foram realizadas no mesmo grupo de pacientes, o que reforça a 

importância do estudo comparativo das duas intervenções. O estudo em dois grupos 

agregaria o viés das diferenças genotípicas e fenotípicas entre os indivíduos, por mais 

homogêneas que pudessem ser as amostras. 

Por fim pode-se depreender dos resultados que a perda de peso induzida por 

dieta traz benefícios específicos no perfil glicêmico, que são altamente 

potencializados com o tratamento cirúrgico. 
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6 CONCLUSÃO 

 

 

Metade dos pacientes com obesidade grave e DM2 submetidos à perda de 

peso de aproximadamente 10% induzida por dieta apresentaram melhora do 

controle glicêmico. Após a GDYR e perda de peso equivalente a 10%, todos os 

pacientes estudados apresentaram melhor do controle glicêmico, evidenciado pelos 

níveis de glicemia e insulina. Houve redução significativa do HOMA-IR após 

GDYR. 

Em relação à resposta entero-hormonal, houve aumento significativo dos 

níveis de grelina após perda de peso por dieta e redução expressiva após a cirurgia. 

Não houve diferença na variação dos níveis de GIP. Em relação ao GLP1 ocorreu 

elevação significativa após a perda de peso por dieta apenas no jejum. No pós-

operatório houve elevação em todos os tempos. 
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ANEXO 

 

ANEXO A - Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

_____________________________________________________________ 

DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO SUJEITO DA PESQUISA OU RESPONSÁVEL 

LEGAL 

1. NOME:................................................................................................................................... 

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 Nº: ....................................  SEXO: M □ F □  

DATA NASCIMENTO.: ....../......./...... 

ENDEREÇO:............................................................................................. Nº ...................  

APTO:..................BAIRRO:........................................CIDADE................................................. 

CEP:..............................................TELEFONE:DDD(............).................................................. 
__________________________________________________________________________________ 

DADOS SOBRE A PESQUISA 

1. TÍTULO DO PROTOCOLO DE PESQUISA: “Avaliação do metabolismo glicêmico e perfil 

entero-hormonal no pós-operatório precoce em pacientes obesos graves diabéticos submetidos a 

Gastroplastia em Y de Roux” 

 

2. PESQUISADOR: Dra. Andréa de Fátima Cristino Bastos Crespo CARGO/FUNÇÃO: Médica Cirurgiã 

do Aparelho Digestivo e Dr. Marco Aurélio Santo CARGO/FUNÇÃO: Coordenador da Unidade de 

Cirurgia Bariátrica e Metabólica INSCRIÇÃO CONSELHO REGIONAL: Nº 84272 UNIDADE DO 

HCFMUSP: Instituto Central do Hospital das Clínicas (ICHC) 

 

3. AVALIAÇÃO DO RISCO DA PESQUISA: 

RISCO MÍNIMO □ RISCO MÉDIO □  RISCO BAIXO X RISCO MAIOR □ 

 

4. DURAÇÃO DA PESQUISA: 12 meses 
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1 – Desenho do estudo e objetivo(s) Você está sendo convidado(a) a participar de um 
estudo clínico para verificar a evolução do diabetes e do peso (perda de peso) após a cirurgia 
de obesidade. Dentre as doenças associadas à obesidade, o diabetes é uma doença frequente 
e grave, onde, em muitos casos, ocorre controle após a cirurgia de obesidade. Portanto, é 
muito importante incluir uma avaliação de análise clínica e laboratorial para identificar 
alterações que possam prever melhor o controle do diabetes e da evolução do peso. Se você 
for diagnosticado no pré-operatório com diabetes tipo 2, o médico irá realizar coleta de 
informações clínicas do diabetes (uso de medicamentos, tempo de história do diabetes, 
cálculo do índice de massa corpórea – IMC), doenças associadas a obesidade e coletas de 
sangue relacionadas ao diabetes e hormônios. Após a realização da cirurgia de obesidade, o 
médico continuará o acompanhamento clínico e laboratorial para verificar o controle do 
diabetes e da evolução de peso. O objetivo deste estudo é avaliar o comportamento dos 
hormônios e da glicemia relacionados à evolução clínica e laboratorial do diabetes e do peso 
depois de realizar a cirurgia da obesidade.  

2 – Descrição dos procedimentos que serão realizados, com seus propósitos e 
identificação dos que forem experimentais e não rotineiros; Durante o estudo serão feitas 
coleta de informações clínicas e a realização de dosagens e curvas laboratoriais através da 
coleta de sangue por punção periférica da veia do antebraço após a cirurgia para verificar 
informações do sangue, com relação à diabetes e a secreção de hormônios. Serão feitas: 
dosagens séricas do peptídeo C; grelina e GLP-1, glicemia, insulina entre outros após a 
ingestão de um complemento nutricional (tipo suco de caixinha) após a cirurgia por 2 vezes, 
em dias consecutivos e a medida da glicemia (açúcar no sangue) através de monitorização 
contínua com sensor e dextro (punção do dedo junto com a fita dosadora). 

3 – Relação dos procedimentos rotineiros e como são realizados – o tipo de cirurgia que 
já foi realizada neste estudo será o “Bypass” gástrico com reconstrução em Y de Roux 
(cirurgia de redução do estômago com desvio do intestino) e será feita a coleta de sangue por 
punção periférica da veia do antebraço após a cirurgia e a aceitação da dieta para verificar 
informações do sangue. O tratamento destes pacientes não será alterado devido à pesquisa. 
Todos realizarão o tratamento de rotina de sua doença, assim como exames antes e após a 
cirurgia. 

4 – Descrição dos desconfortos e riscos esperados nos procedimentos dos itens 2 e 3; 
Você irá colher exames de maneira semelhante aos colhidos antes da operação. Podem haver 
desconfortos como a dor da picada quando houver coleta de exames de sangue, às vezes 
aparecimento de mancha roxa em torno da picada. Será feita a punção da veia periférica do 
antebraço para coleta de sangue antes e após a tomada do complemento nutricional (tipo 
suco de caixinha) por 2 vezes em dias consecutivos. 

5 – Benefícios para o participante: acompanhamento e avaliação da evolução da diabetes e 
da perda de peso. 

6 – Relação de procedimentos alternativos que possam ser vantajosos, pelos quais o 
paciente pode optar; não há procedimentos alternativos. 

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. Marco Aurélio Santo. que pode ser encontrado no endereço Av. Dr. 
Enéas de Carvalho Aguiar, 255 - 9° andar Telefone(s) 26617561. 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 – e-mail: cappesq@hcnet.usp.br 

mailto:cappesq@hcnet.usp.br
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8 – É garantida a liberdade da retirada de consentimento a qualquer momento e deixar 
de participar do estudo, sem qualquer prejuízo à continuidade de seu tratamento na 
Instituição; 

09 – Direito de confidencialidade – As informações obtidas serão analisadas em conjunto 
com outros pacientes, não sendo divulgado a identificação de nenhum paciente; 

10 – Direito de ser mantido atualizado sobre os resultados parciais das pesquisas, 
quando em estudos abertos, ou de resultados que sejam do conhecimento dos 
pesquisadores; 

11 – Despesas e compensações: não há despesas pessoais para o participante em qualquer 
fase do estudo, incluindo exames e consultas. Também não há compensação financeira 
relacionada à sua participação.  

12 - Compromisso do pesquisador de utilizar os dados e o material coletado somente 
para esta pesquisa. 

 

Acredito ter sido suficientemente informado a respeito das informações que li ou que foram 
lidas para mim, descrevendo o estudo “Avaliação do metabolismo glicêmico e perfil 
entero-hormonal no pós-operatório precoce em pacientes obesos graves diabéticos 
submetidos a Gastroplastia em Y de Roux.” 

Eu discuti com o Dr. Marco Aurélio Santo 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 / / 

 



Anexos 59 
  

 

 

ANEXO B - Folha de coleta de dados do paciente 

 

I- IDENTIFICAÇÃO 

NOME:       IDADE: 

SEXO:       REGISTRO: 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO: SIM NÃO   

Data de Entrada no Estudo: ________ /_______ /_______  

 

II- PESO E ANTECEDENTES 

PESO INICIAL:    IMC INICIAL: 

ALTURA:     CIRCUNF.PESC: 

COMORBIDADES:    CIRCUNF.ABD: 

 

III- MEDICAÇÕES EM USO 

 
INSULINA   SIM    NÃO  

 
CORTICÓIDE   SIM    NÃO 

 
ANÁLOGO GLP-1  SIM   NÃO 

 
ANTI-RETROVIRAIS  SIM   NÃO 

 

OUTRAS: ________________________________________________________________ 

 

IV- CHECAR EXAMES GERAIS 

SIM______  NÃO_______ 
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V- CRITÉRIOS DO ESTUDO 

 

PEPTÍDEO C:  <3   >3   Valor: 

 

Anti-insulina(AAI) POSITIVO  NEGATIVO   Valor: 

 

Anti-GAD  POSITIVO  NEGATIVO   Valor: 

 

Anti-Ilhota (ICA) POSITIVO  NEGATIVO   Valor: 

 

VI- EXAMES 

 

Perfil Glicêmico 

 

 GLICEMIA INSULINEMIA PEPTÍDEO C 

Jejum    

 

T0    

T30    

T60    

T90    

T120    
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Perfil Entero-Hormonal 
 

 Grelina GLP-1 PYY GIP 

Jejum     

T0     

T30     

T60     

T90     

T120     
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APÊNDICE A – DESCRIÇÃO DA DEMOGRAFIA E EVOLUÇÃO DE PERDA DE PESO 

 

PACIENTES Idade 
(anos) Sexo Peso 

(kg) 
ALTURA  

(cm) 
IMC 

(kg/m2) 

Diabetes 

(anos) 

Glicemia 

(mL/dL) 

HbAIC 

(%) 

Peptideo-C 

(ng/mL) 

Δ PRÉ  1/ PRÉ  0 Δ PÓS  / Pré  1 Δ PÓS  / Pré  0 

Peso (Kg) Dias % Peso (Kg) Dias % Peso (Kg) Dias % 

1 44 M 121,7 180 37,56 8 213 8,3 7,6 -13,1 21 -9,72% -11,6 34 -9,53% -24,7 55 -18,32% 

2 32 M 139,9 172 47,28 4 129 7,9 11,8 -14 15 -9,10% -16,9 60 -12,08% -30,9 75 -20,08% 

3 58 M 134,0 185 39,15 4 94 6,4 7,2 -11,6 19 -7,97% -7,9 44 -5,90% -19,5 63 -13,39% 

4 51 M 139,7 178 44,09 4 249 12,3 4,5 -11,3 20 -7,48% -11,6 38 -8,30% -22,9 58 -15,17% 

5 52 F 102,6 155 42,68 5 111 6 10,6 -9,54 41 -8,51% -16,26 75 -15,85% -25,8 116 -23,02% 

6 58 F 102,8 155 42,78 5 169 8,1 7 -11,2 36 -9,82% -7 45 -6,81% -18,2 81 -15,96% 

7 38 M 127,6 176 41,19 5 152 10,3 3,6 -12,5 22 -8,92% -16,65 63 -13,05% -29,15 85 -20,81% 

8 56 F 121,0 174 44,96 5 133 8,4 4,3 -11,05 35 -8,37% -8,25 37 -6,82% -19,3 72 -14,62% 

9 58 F 109,2 154 46,04 4 97 5,9 9,7 -8,8 22 -7,46% -7,7 42 -7,05% -16,5 64 -13,98% 

10 59 F 109,0 149 49,09 3 128 6,8 5,4 -10,2 34 -8,56% -9,9 57 -9,08% -20,1 91 -16,86% 

MÉDIA: 50,6   120,7 167,8 43,5 4,7 147,5 8,0 7,2 -11,3 26,5 -8,59% -11,4 49,5 -9,45% -22,7 76,0 -17,22% 

DESVIO 
PADRÃO:  9,5   14,4 13,1 3,6 1,3 50,3 2,0 2,8 1,6 9,0 0,82% 3,9 13,5 3,24% 4,8 18,3 3,23% 
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APÊNDICE B – COMORBIDADES ASSOCIADAS DOS PACIENTES DO ESTUDO 

PACIENTE 
DOENÇAS PRÉ-EXISTENTES 

Comorbidades Associadas 

1 Hipertensão / diabetes / ex-tabagista. Em uso de glicazida 

2 Hipertensão / diabetes / apneia do sono. Losartana, atenolol e metformina 

3 
Hipertensão / diabetes / DLP / antecedente de gota / tabagista - feito preparo 
pulmonar. Atenolol, hidroclorotiazida, anlodipino, metformina, sinvastatina, 

glicazida, para gota colchicina, ciclobenzaprina, reuquinol 

4 Hipertensão / diabetes / Em uso de furosemida, carmg ilol, losartana, anlodipino, 
digoxina, metformina 850 mg 1x dia 

5 

Hipertensão / diabetes / DLP / ácido urico elevado / hipotireoidismo / asma 
brônquica. Em uso de HCT 25mg, enalapril 20mg 2x dia, meformina 850mg 3xdia, 

glicazida 30mg 1x dia, sinvastatina 1x dia, alipurinol 100mg 03cp/dia, levoid 25mcg, 
flovind 450mg+50mg, salbutamol aerosol quando asma brônquica 

6 
Diabetes / diastase de reto abdominal com recidiva (03 x) / asma brônquica / 

tromboflebite em mesmo inferior esquerdo com safenectomia há 06 anos. Em uso de 
metformina 1x dia, spray de aerolin quando necessário 

7 Diabetes / rinite alérgica. Em uso de meformina 850mg 3x dia. Familiares (mãe) 
diabetes insulino dependente; avô materna - DM insulina óbito com 114Kg SIC 

8 

Diabetes / apneia do sono 10 anos / depressão / artrose nos joelhos / úlcera no 
membro inferior esquerdo de sobrecarga venosa. Em uso de metformina 850mg 3x 
dia, glicazida. Levotiroxina, atenolol 100 mg, clortalidona 12, 5mg 1x dia, enalapril 
200mg 2x dia, espirolactona 25mg 1x dia, anlodipino 5mg 2x dia, AAS 100mg 1x 

dia, clonidina 0, 1mg 2x dia, topiramato 25mg 1x dia, omeprazol 20 mg 

9 
DM em uso de metformina 850mg 1x dia há mais ou menos 3-4 anos. Dor e artrose 

nos joelhos, refere indicação de prótese. HAS em uso de losartana 1x dia, 
hipotireodismo há aprox. 6 anos eutthyrox 125mcg 

10 Asma / hipertensão / diabetes. Em uso de Valsartana, HCT, enalapril, metformina 
850mg, Janumet 50/850mg 
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APÊNDICE C - ESCORE DE DIAREM DE CADA PACIENTE DO ESTUDO 

Paciente 01 

Parâmetros Pontuação Score 

Idade (anos)   

<40 0  

40 - 49 1 1 

50 - 59 2  

>=60 3  

HbA1c (%)   

<6,5 0  

6,5 - 6,9 2  

7,0 - 8,9 4 4 

>9,0 6  

Uso de hipoglicemiantes orais   

Somente metformina 0  

Sulfoniluréias e outros agentes sensibilizantes de insulina 
exceto metformina 3 3 

Tratamento com insulina   

Não 0 0 

Sim 10  

ESCORE  8 
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Paciente 02 

Parâmetros Pontuação Score 

Idade (anos)     

<40 0 0 

40 - 49 1   

50 - 59 2   

>=60 3   

HbA1c (%)     

<6,5 0   

6,5 - 6,9 2   

7,0 - 8,9 4 4 

>9,0 6   

Uso de hipoglicemiantes orais     

Somente metformina 0 0 

Sulfoniluréias e outros agentes sensibilizantes de insulina 
exceto metformina 3   

Tratamento com insulina     

Não 0 0 

Sim 10   

ESCORE   4 
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Paciente 03 

Parâmetros Pontuação Score 

Idade (anos)     

<40 0   

40 - 49 1   

50 - 59 2 2 

>=60 3   

HbA1c (%)     

<6,5 0 0 

6,5 - 6,9 2   

7,0 - 8,9 4   

>9,0 6   

Uso de hipoglicemiantes orais     

Somente metformina 0   

Sulfoniluréias e outros agentes sensibilizantes de insulina 
exceto metformina 3 3 

Tratamento com insulina     

Não 0 0 

Sim 10   

ESCORE   5 
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Paciente 04 

Parâmetros Pontuação Score 

Idade (anos)     

<40 0   

40 - 49 1   

50 - 59 2 2 

>=60 3   

HbA1c (%)     

<6,5 0   

6,5 - 6,9 2   

7,0 - 8,9 4   

>9,0 6 6 

Uso de hipoglicemiantes orais     

Somente metformina 0 0 

Sulfoniluréias e outros agentes sensibilizantes de insulina 
exceto metformina 3   

Tratamento com insulina     

Não 0 0 

Sim 10   

ESCORE   8 
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Paciente 05 

Parâmetros Pontuação Score 

Idade (anos)     

<40 0   

40 - 49 1   

50 - 59 2 2 

>=60 3   

HbA1c (%)     

<6,5 0 0 

6,5 - 6,9 2   

7,0 - 8,9 4   

>9,0 6   

Uso de hipoglicemiantes orais     

Somente metformina 0   

Sulfoniluréias e outros agentes sensibilizantes de insulina 

exceto metformina 
3 3 

Tratamento com insulina     

Não 0 0 

Sim 10   

ESCORE   5 
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Paciente 06 

Parâmetros Pontuação Score 

Idade (anos)     

<40 0   

40 - 49 1   

50 - 59 2 2 

>=60 3   

HbA1c (%)     

<6,5 0   

6,5 - 6,9 2   

7,0 - 8,9 4 4 

>9,0 6   

Uso de hipoglicemiantes orais     

Somente metformina 0 0 

Sulfoniluréias e outros agentes sensibilizantes de insulina 

exceto metformina 
3   

Tratamento com insulina     

Não 0 0 

Sim 10   

ESCORE   6 
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Paciente 07 

Parâmetros Pontuação Score 

Idade (anos)     

<40 0   

40 - 49 1 1 

50 - 59 2   

>=60 3   

HbA1c (%)     

<6,5 0   

6,5 - 6,9 2   

7,0 - 8,9 4   

>9,0 6 6 

Uso de hipoglicemiantes orais     

Somente metformina 0 0 

Sulfoniluréias e outros agentes sensibilizantes de insulina 

exceto metformina 
3   

Tratamento com insulina     

Não 0 0 

Sim 10   

ESCORE   7 
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Paciente 08 

Parâmetros Pontuação Score 

Idade (anos)     

<40 0   

40 - 49 1   

50 - 59 2 2 

>=60 3   

HbA1c (%)     

<6,5 0   

6,5 - 6,9 2   

7,0 - 8,9 4 4 

>9,0 6   

Uso de hipoglicemiantes orais     

Somente metformina 0   

Sulfoniluréias e outros agentes sensibilizantes de insulina 

exceto metformina 
3 3 

Tratamento com insulina     

Não 0 0 

Sim 10   

ESCORE   9 
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Paciente 09 

Parâmetros Pontuação Score 

Idade (anos)     

<40 0   

40 – 49 1   

50 – 59 2 2 

>=60 3   

HbA1c (%)     

<6,5 0 0 

6,5 - 6,9 2   

7,0 - 8,9 4   

>9,0 6   

Uso de hipoglicemiantes orais     

Somente metformina 0 0 

Sulfoniluréias e outros agentes sensibilizantes de insulina 

exceto metformina 
3   

Tratamento com insulina     

Não 0 0 

Sim 10   

ESCORE   2 
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Paciente 10 

Parâmetros Pontuação Score 

Idade (anos)   

<40 0  

40 – 49 1  

50 – 59 2 2 

>=60 3  

HbA1c (%)   

<6,5 0  

6,5 - 6,9 2 2 

7,0 - 8,9 4  

>9,0 6  

Uso de hipoglicemiantes orais   

Somente metformina 0  

Sulfoniluréias e outros agentes sensibilizantes de insulina 

exceto metformina 
3 3 

Tratamento com insulina   

Não 0 0 

Sim 10  

ESCORE   7 
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APÊNDICE D - Comparação e análise descritiva nos tempos pré-cirúrgico 0, 
pré-cirúrgico 1 e pós-cirúrgico no tempo T0. 
 

Variável Tempo MÉDIA ± DP Mediana Q1 Q3 
ANOVA Mann-Whitney Pareado 

p Hipótese p 

G
lic

em
ia

 Pré 0 147,5 ± 50,3 131,0 115,3 164,8 

<0,0001 

Pré 0 ≠ Pré 1 0,006 

Pré 1 97,5 ± 14,8 96,0 89,0 106,0 Pré 0 ≠ Pós 0,002 

Pós 89 ± 9,4 88,5 84 94,8 Pré 1 ≠ Pós 0,182 

G
T

T
 pré - 0 144,3 ± 41,8 131,0 121,3 158,3 

- pré - 0 x pré - 1 0,002 
pré - 1 98,4 ± 15,0 94,5 90,3 109,0 

In
su

lin
a Pré 0 1128,1 ± 681,2 893,8 737,3 1429,4 

<0,001 

Pré 0 ≠ Pré 1 0,275 

Pré 1 841,5 ± 399,7 745,7 511,4 1089,2 Pré 0 ≠  Pós 0,006 

Pós 474,6 ± 191,4 422,8 360,9 536,7 Pré 1 ≠ Pós 0,006 

G
re

lin
a Pré 0 473,6 ± 569,0 193,6 137,1 623,8 

0,0919 

Pré 0 ≠ Pré 1 0,020 

Pré 1 668,6 ± 733,9 275,9 205,4 1250,0 Pré 0 ≠  Pós 1,000 

Pós 394,9 ± 523,6 154,2 102,4 310,8 Pré 1 ≠ Pós 0,014 

G
IP

 

Pré 0 469,7 ± 274,4 382,6 294,9 569,9 

0,1148 

Pré 0 ≠ Pré 1 0,232 

Pré 1 348,2 ± 155,3 370,8 234,5 460,8 Pré 0 ≠  Pós 0,131 

Pós 308,4 ± 154,1 284,3 226,2 348,7 Pré 1 ≠ Pós 0,625 

G
L

P1
 Pré 0 363,1 ± 125,5 371,0 250,3 465,8 

0,0163 

Pré 0 ≠ Pré 1 0,044 

Pré 1 418,8 ± 128,9 406,6 327,0 453,8 Pré 0 ≠  Pós 0,105 

Pós 318,9 ± 97,7 325,0 231,8 387,4 Pré 1 ≠ Pós 0,010 
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Os resultados tardios de hemoglobina glicada com aproximadamente 1 ano de 

pós-operatório demonstraram remissão completa em todos os pacientes. 

 

  Hemoglobina glicada  

1 5,10% 

2 4,40% 

3 5,10% 

4 5,50% 

5 6,30% 

6 5,20% 

7 5,60% 

8 5,60% 

9 5,20% 

10 5,90% 
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