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RESUMO
A obesidade é um problema de saúde pública, multifatorial, genético,
comportamental, psicológico, social e endócrino-metabólico, que se
tornou um dos fenômenos clínicos epidemiológicos mais importantes
da atualidade. A terapêutica cirúrgica - cirurgia bariátrica - tem sido
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recorrida como alternativa aos resultados insatisfatórios tanto a longo,
quanto em curto prazo do tratamento clínico, o qual é fundamentado
principalmente na dieta e nos exercícios físicos. Desta forma, o presente
trabalho tem por objetivo a análise quantitativa e comparativa da
perda de peso, através do índice de massa corpórea (IMC), de pacientes
submetidos à cirurgia bariátrica.
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ABSTRACT
Obesity is a public health problem, multifactorial, genetic, behavioral,
psychological, social and endocrine-metabolic, which has become
one of the most important clinical-epidemiological phenomena today.
Surgical therapy - bariatric surgery - has been used as an alternative to
unsatisfactory results both in the long term and in the short term of
clinical treatment, which is mainly based on diet and exercise. Thus, the
present study aims to quantitative and comparative analyze weight loss,
through the body mass index (BMI), of patients submitted to bariatric
surgery.
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Atualmente, a obesidade é um problema de saúde pública
que aflige países desenvolvidos e países em desenvolvimento, e vem
aumentando sua prevalência ao redor do planeta, sendo, portanto, um
dos fenômenos clínico-epidemiológicos mais importantes da atualidade.
No Brasil, existem cerca de 82 milhões de pessoas nesta condição1,2,3.
Trata-se de um fenômeno multifatorial que engloba componentes
genéticos, comportamentais, psicológicos, sociais, metabólicos e
endócrinos, e é definido como um acúmulo excessivo de tecido adiposo
no organismo. Em razão de suas comorbidades, a obesidade é uma das
doenças mais mortais do planeta, sendo o principal fator de risco para o
desenvolvimento de diabetes mellitus tipo 2, além de estar relacionada
com o desenvolvimento de hipertensão arterial, insuficiência cardíaca
congestiva, dislipidemia e aterosclerose1,2.
A orientação em relação a dieta, a prática de exercícios físicos e
o uso de drogas antiobesidade são formas importantes de tratamento.
Todavia, a terapia clínica é limitada, mostrando resultados insatisfatórios
a curto prazo e quase inexistentes a longo prazo1,3.
A indicação da terapia cirúrgica deve basear-se numa avaliação
de diversos aspectos clínicos. A perda ponderal consequente à cirurgia
bariátrica possui efeito positivo no metabolismo dos lipídeos e
carboidratos, diminuindo a resistência à insulina e contribuindo para o
controle do diabetes mellitus tipo 2, assim como auxilia no tratamento
de outras comorbidades induzidas pela obesidade,. Tais benefícios são
mantidos a longo prazo, resultando em uma melhor qualidade de vida.
Estudo realizado por Palheta et al, mostrou que a diferença média do
Índice de Massa Corporal (IMC) em até 1 ano foi maior nos primeiros 3
meses, com uma média de 7,11 kg, seguido por 2,36kg do terceiro até o
sexto mês e de 2,92kg do sexto mês até 12 meses3,4,5.
Considerando a problemática atual acerca da obesidade e de seu
tratamento, o propósito deste estudo foi avaliar, de forma quantitativa e
comparativa, através do IMC, a perda ponderal de pacientes submetidos
a cirurgia bariátrica.
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OBJETIVOS
Análise quantitativa e comparativa da perda de peso, através do índice de massa corpórea
(IMC), de pacientes submetidos à cirurgia bariátrica.

MÉTODOS
Desenho do estudo
Trata-se de um estudo clínico observacional, longitudinal, retrospectivo, em indivíduos que
fazem parte de um centro de tratamento cirúrgico para obesidade (CAPPOG – Centro de Atendimento
ao Paciente Portador de Obesidade Grave) localizado no Hospital Metropolitano de Várzea Grande,
hospital do Estado de Mato Grosso.

Participantes
No ano de 2014, foram realizadas 109 cirurgias bariátricas em um hospital público de Mato
Grosso, e analisados os prontuários destes pacientes seguidos por 2 anos de acompanhamento no
serviço. Destes, 3 pacientes foram submetidos a cirurgia de sleeve e o restante by-pass gástrico.
Quinze pacientes foram excluídos por descontinuidade do acompanhamento (7 mulheres e 8 homens).

Medidas Antropométricas e Avaliações laboratoriais
Peso e altura foram aferidos conforme protocolos e equipamentos padrão do serviço. Foram
avaliados os seguintes parâmetros: idade (em anos), sexo, peso (em quilograma) e altura (em metros).
O índice de massa corpórea (IMC) foi calculado pela divisão do peso (Kg) pela estatura ao quadrado
(m2). Todos os pacientes sao avaliados pela mesma equipe multidisciplinar do serviço.

RESULTADOS
Dos 94 pacientes restantes, 81 eram mulheres e 13 eram homens, com idade média de 40 anos.
O IMC médio inicial da amostra total foi de 50 kg/m2. O IMC após um ano da cirurgia foi de 34,1 kg/
m2 e após 2 anos de cirurgia de 32,7 kg/m2.
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Tabela 1. Características dos participantes segundo os grupos (ômega 3 e maltodextrina):

É possível observar que houve uma desaceleração da perda de peso com o passar do tempo.
Conforme demonstrado pela tabela II, a variação do IMC médio de 1 ano após cirurgia bariátrica foi
de 31,8% e de 2 anos após a cirurgia bariátrica foi de 4,1%.
Tabela 2. Desaceleração da variação do IMC/ano após cirurgia bariátrica:

DISCUSSÃO
É notável, de fato, o efeito da cirurgia bariátrica em relação ao IMC dos pacientes avaliados
evidenciando, em curto e médio prazo sua efetividade no que diz respeito à expressiva perda de peso
no primeiro ano após cirurgia e no segundo ano, mais vagarosamente, mas ainda presente, resultando
na redução da obesidade e melhora na qualidade de vida. O estudo Swedish Obese Subjects (SOS)
que acompanhou 4.047 obesos durante 10 anos, sendo 2.010 submetidos à cirurgia bariátrica e 2.037
mantidos sob tratamento convencional (grupo controle), demonstrou uma taxa de mortalidade por
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todas as causas menor no grupo cirúrgico. Embora não-randomizado,
este ensaio trouxe importante evidência adicional acerca da segurança
e benefício da cirurgia bariátrica6.

6. Sjostrom L, Narbro K, Sjostrom CDKarason
K, Larsson B, Wedel H, et al. Effects of
bariatric surgery on mortality in Swedish
obese subjects. N Engl J Med. 2007; 357 (8):
741-52.
7. Garrido Jr AB. Situações especiais:
tratamento da obesidade mórbida. In:
Halpern A, Matos AFG, Suplicy HL, Mancini
MC. Obesidade. São Paulo: Lemos Editorial;
1998. p. 331-41.
8. Novais, P. F. S. et al. Evolução e classificação
do peso corporal em relação aos resultados
da cirurgia bariátrica - derivação gástrica
em Y de Roux. Arquivos Brasileiros de
Endocrinologia e Metabologia, v. 54, n. 3, p.
303-309, 2010.
9. Santos, E. M. C.; Burgos, M. G. P. A.; Silva,
S. A. Perda ponderal após cirurgia bariátrica
de Fobi-Capella: realidade de um hospital
universitário do nordeste brasileiro. Revista
Brasileira de Nutrição Clínica, v. 21, n. 3, p.
188-192, 2006.

A derivação gastrojejunal em Y de Roux promove, em longo
prazo, perdas de 35% a 40% do peso inicial, sendo razoável suporse que essa perda ponderal mais intensa possa induzir a benefícios
clínicos ainda maiores7. Corroborando dados da literatura, a cirurgia
bariátrica, neste estudo, promoveu importante perda ponderal em
médio prazo (31,8%, em média).
Após estudo com 141 mulheres que foram acompanhadas em
períodos distintos de pós-operatório (6 meses, 1 ano, 2 anos, 3 anos,
4 anos e mais de 5 anos), os autores concluíram que houve maior
velocidade de perda de peso nos primeiros seis meses. Após esse
período, a perda de peso foi mais lenta, porém contínua. Os autores
também observaram que a menor porcentagem de perda peso ocorreu
no grupo mais velho (48 ± 10 anos) e que a perda de peso é um dos
principais parâmetros para definir o sucesso da cirurgia bariátrica, pois
o emagrecimento proporciona comprovada melhora nas condições
clínicas do indivíduo8.
Em outro estudo com duzentos e cinco pacientes, de ambos os
sexos, foram acompanhados nos anos de 2002 a 2006, com períodos
distintos de pós-operatório (6, 12, 18 e 24 meses) e foi observada
uma redução do IMC de 48,63 ± 8,9 Kg/m2 no pré-operatório para
32,59 ± 6,04 kg/m2 no pós-operatório de 12 meses. Esses pacientes
apresentaram uma redução gradativa de peso e IMC, com diferenças
significativas em todas as fases, atingindo menor peso e IMC e maior
porcentagem de perda de peso entre 18 e 24 meses de pós-cirúrgico.5
Num estudo com 48 pacientes de ambos os sexos submetidos à
cirurgia bariátrica no período de 2004 e 2005, os autores observaram
uma redução do IMC de 50,4 ± 7,9 kg/m2 para 31,9 ± 5,85 kg/m2 no
período de 12 meses. Estes dois trabalhos tiveram a mesma conclusão,
onde após um ano os pacientes apresentaram IMC de obesidade grau
I; embora apresentando uma redução do peso significativa, a maioria
não atingiu o peso ideal9.
Relembra-se que o sucesso pós-operatório em longo prazo
em relação à perda de peso é paciente dependente. Sendo o mesmo
responsável pela manutenção do IMC através do tratamento clínico
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baseado, como citado anteriormente, em dieta, exercícios físicos e
drogas antiobesidade. Os benefícios observados após a realização
da cirurgia bariátrica podem dever-se não apenas à perda ponderal
importante decorrente da restrição calórica, mas também à mudança
do perfil da alimentação proporcionada pela reeducação alimentar,
bem como à adoção de uma vida mais ativa possibilitada pela perda
de peso10.

CONCLUSÃO
Foi observado no presente estudo que as perdas de peso
significativas ocorreram principalmente nos 12 meses de pósoperatório. A principal consequência da redução ponderal é uma
grande melhora das doenças associadas à obesidade mórbida, e, por
seguinte, da autoestima e qualidade de vida.
A recuperação do peso pode ocorrer devido a processos de
adaptações fisiológicas no trato gastrointestinal que acontecem com
o passar do tempo. A adoção de estilo de vida saudável fortalece o
indivíduo operado contra os antigos hábitos que contribuíram para a
condição de obesidade. Esse novo comportamento é fundamental para
manutenção em longo prazo do peso alcançado, visto que obesidade é
uma doença crônica, progressiva, que não tem cura e que necessita de
tratamento especializado mesmo após a cirurgia.
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