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RESUMO 

 

REDUÇÃO DO RISCO CARDIOMETABÓLICO EM USUÁRIOS DO SISTEMA 

ÚNICO DE SAÚDE E DA REDE SUPLEMENTAR SUBMETIDOS À CIRURGIA 

BARIÁTRICA. REBECA ROCHA DE ALMEIDA 2018. 

 

 

INTRODUÇÃO: A obesidade está associada com crescente fator de risco cardiovascular 

em todas as classes sociais e a cirurgia bariátrica (CB) tem sido muito utilizada para 

promover perda de peso e, consequentemente, reduzir o risco cardiometabólico 

(RCM).Todavia, existe escassez de estudos mostrando a disparidade na evolução clínica 

e nutricional após  CB, em usuários do Sistema Único de Saúde (SUS) e da Rede 

suplementar de Saúde (RS). OBJETIVO: Avaliar a redução dos fatores associados ao 

RCM dos pacientes submetidos à CB no âmbito do SUS e RS. MÉTODOS: Trata-se de 

um estudo de caráter observacional, longitudinal, analítico, realizado com pacientes de 

ambos os sexo, submetidos a CB no âmbito do SUS e da RS. Foram avaliados os 

parâmetros antropométricos e clínicos relacionados ao RCM (Diabetes Melittus (DM), 

dislipidemia e Hipertensão Arterial Sistêmica (HAS)), e quantificado mediante o escore 

Avaliação das Comorbidades Relacionadas à Obesidade (ACRO), nos seguintes 

momentos: admissão, pré-operatório e nos retornos do pós-operatório (3, 6 e 12 meses). 

As análises estatísticas foram realizadas utilizando o Statistical Package for the Social 

Science, SPSS®, versão 17.0 para Windows, considerando nível de significância de 5% 

(p < 0,05). RESULTADOS: A média de idade da amostra foi de 39,6 ± 10,8 anos, sendo 

a maioria do sexo feminino (72,1 %). No momento da admissão para CB, os usuários dos 

SUS, comparativamente aos da RS, tiveram maiores frequências de obesidade grave 

(p<0,0001), HAS (p=0,008) e DM (p=0,018). O tempo decorrido entre avaliação inicial 

e o pré-cirúrgico foi maior para os pacientes do SUS (p<0,0001); e nesse período verificou 

redução do ACRO, as custas da HAS, somente no grupo da RS. Todavia constatou-se que 

os dois grupos apresentaram redução das comorbidades no pós-operatório de tal forma 

que não se observou diferença entre ambos no escore ACRO de 3, 6 e 12 meses de CB. 

CONCLUSÃO: No âmbito do SUS é realizado a CB em pacientes com maior grau de 

comorbidades, porém a CB propiciou redução do RCM semelhante ao verificado na RS. 

 

Palavras-chaves: Cirurgia bariátrica, Diabetes Mellitus, Hipertensão e Dislipidemia 
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ABSTRACT 

REDUCTION OF CARDIOMETABOLIC RISK IN USERS OF THE UNIFIED 

HEALTH SYSTEM AND THE SUPPLEMENTAL HEALTH NETWORK 

SUBMITTED TO BARIATRIC SURGERY REBECA ROCHA DE ALMEIDA. 

2018. 

INTRODUCTION: Obesity is associated with an increased cardiovascular risk factor in 

all social classes and bariatric surgery (BS) has been widely used to promote weight loss 

and, consequently, reduce cardiometabolic risk (CR). However, there is a shortage of 

studies showing the disparity in clinical and nutritional evolution after BS, in users of the 

Unified Health System (UHS) and the Supplementary Health Network (SHN). 

OBJECTIVE: To evaluate the behavior of the factors associated to the CR of the patients 

submitted to BS under UHS and SHN. METHODS: This is an observational longitudinal 

analytical study performed in patients of both sexes submitted to BS under UHS and SHN. 

The anthropometric and clinical parameters related to the CR (Diabetes Melittus (DM), 

dyslipidemia and Systemic Hypertension (SAH)) were evaluated, and quantified using 

the Obesity-Related Comorbidity Assessment (ACRO) score at the following time points: 

admission, preoperative and in the postoperative returns  (3, 6 and 12 months). Statistical 

analyzes were performed using the Statistical Package for the Social Science, SPSS®, 

version 17.0 for Windows, considering at the 5%(p <0.05) level of significance. 

RESULTS: The mean age of the sample was 39.6 ± 10.8 years, the majority being female 

(72.1%). At the time of admission to BS, UHS users, compared to SHN, had higher 

frequencies of severe obesity (p <0.0001), SAH (p = 0.008) and DM (p = 0.018). The 

time elapsed between initial and pre-surgical evaluation was higher for UHS patients (p 

<0.0001); and, in this period, there was a reduction of the AORC, at the expense of SAH, 

only in the SHN group. However, it was observed that the two groups showed a reduction 

of comorbidities in the postoperative period in such a way that there was no difference 

between the two in the AORC score of 3, 6 and 12 months of BS. CONCLUSION: In 

the scope of UHS, BS is performed in patients with a higher degree of comorbidities but, 

the BS provided a reduction of the CR similar to that observed in SHN.  

Keywords: Bariatric surgery, Diabetes Mellitus, Hypertension and Dyslipidemia. 

 

 

 

 
 

https://www.linguee.pt/ingles-portugues/traducao/abstract.html
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1 INTRODUÇÃO 

 

O consumo excessivo de alimentos de alta densidade energética vinculado ao 

sedentarismo está positivamente associado ao desenvolvimento da obesidade e a fatores 

de risco cardiometabólico (RCM). Doenças crônicas, que antes eram prevalentes nas 

populações de maior poder aquisitivo, desde a década de 90, destaca-se na literatura em 

indivíduos que vivem em situação de pobreza, constituindo assim uma epidemia mundial 

(KUSHNER & KAHAN, 2017; NICARETA et al., 2017; JUNGES et al., 2017). 

As doenças associadas a obesidade têm impacto financeiro significativo para o 

sistema de saúde brasileiro e ocupam lugar de destaque na morbimortalidade (RASERA 

et al., 2016). Dessa forma, a cirurgia bariátrica tem se mostrado o método mais efetivo no 

difícil tratamento da obesidade, uma vez que o tratamento convencional, baseado em 

adesão a hábitos alimentares saudáveis e à prática de exercício físico, apesar de efetivos, 

na prática, tem mostrado recidiva de até 95% (BASTOS et al., 2014).  

A CB também proporciona benefícios de melhoria ou resolução completa para 

comorbidades relacionadas à obesidade, dentre elas: a Hipertensão Arterial Sistêmica 

(HAS), diabetes mellitus, dislipidemia, eventos cardiovasculares e bem como a redução 

da mortalidade (RASERA et al., 2016; CHENHAN et al., 2017).  

No Brasil, coexistem o Sistema Único de Saúde (SUS), de cobertura universal do 

qual dependem 150 milhões de brasileiros, e a Rede Suplementar (RS), de caráter 

predominantemente privado, com 50 milhões de beneficiários. Entre 2001 e 2010, foram 

24.342 e 4.356 CB pelo SUS e RS, respectivamente (KELLES et al., 2014). A literatura 

aponta disparidade entre o tempo de acompanhamento pré-operatório de CB nos sistemas 

de saúde brasileiro, com 14,3 meses no SUS e 2,4 meses na RS (LIMA, SANTOS e 

SOUZA, 2014).  

Todavia, existe escassez na literatura de estudos mostrando a disparidade de 

evolução clínica e nutricional após CB em usuários dos sistemas de saúde brasileiro. 

Consta-se também déficit de instrumentos capazes de analisar adequadamente a relação 

entre risco de morbimortalidade e obesidade grave. Dessa forma, Mohamed et al (2009) 

produziu um instrumento capaz de quantificar a melhora ou a reversão dos componentes 

do RCM e as mudanças das comorbidades após a CB. 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Ma%20C%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=29138133
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Nesse contexto, o presente estudo teve como objetivo avaliar a evolução dos 

componentes associados ao RCM dos pacientes submetidos à CB no âmbito do SUS e 

RS. 
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2 REVISÃO DE LITERATURA 

 

2.1 OBESIDADE 

 

2.1.1 Epidemiologia da Obesidade 

 

A obesidade é uma doença multifatorial considerada um grave problema de saúde 

pública, atingindo proporções epidêmicas com grande impacto sobre o padrão de 

morbidade da população adulta (PINHO et al., 2013). Uma atualização recente do estudo 

Global Burden of Diseases quantificou o fardo das doenças relacionado ao alto índice de 

massa corporal (IMC) durante o período de 1990 a 2015. Em 2015, o IMC elevado 

contribuiu para 4,0 milhões de mortes em todo o mundo (KUSHNER & KAHAN, 2017). 

 Segundo estimativas da Organização Mundial da Saúde (OMS), as doenças 

associadas à obesidade passaram a determinar a maioria das causas de mortalidade e 

incapacidade prematura, ultrapassando as taxas de mortalidade por doenças infecciosas e 

parasitárias, representando uma grande parcela das despesas com assistência hospitalar 

no SUS e na RS (MELLO et al., 2017). 

No Brasil, em 2016, um estudo intitulado Vigilância de Fatores de Risco e 

Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico (VIGITEL) revelou que a 

frequência de adultos obesos foi de 18,9%, ligeiramente maior em mulheres (19,6%) do 

que nos homens (18,1%). As maiores frequências da obesidade foram observadas nos 

homens, em Rio Branco (24,8%), João Pessoa (23,8%) e Cuiabá (23,0%); e em relação 

às mulheres, Rio Branco (22,8%), Maceió (22,5%) e Salvador (21,7%).  

A obesidade está alicerçada pela condição evolutiva, uma vez que, desde a década 

de 1980, o número de obesos dobrou. Entre as causas, fatores como, desequilíbrios 

hormonais, genéticos, psicológicos, endócrinos, fatores culturais, excesso na ingestão de 

alimentos e sedentarismo (BERALDO, RODRIGUES e SUIZU, 2015). 

Segundo estudo realizado por Bahia e colaboradores (2012), os cofres públicos e 

a sociedade sofrem um enorme desgaste com tratamentos para a obesidade e suas 

comorbidades, tendo o SUS arcado com US$ 20.152.102.171. Neste valor estão os gastos 

anuais para tratamentos de doenças associadas ao sobrepeso e obesidade, como 

tratamento do câncer, diabetes e doenças cardiológicas. 
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A obesidade grave é caracterizada pelo IMC superior a 40 kg/m² e os pacientes 

com esse diagnóstico nutricional apresentam maior risco para o desenvolvimento de 

diabetes mellitus tipo 2, HAS, dislipidemia, distúrbios de coagulação, gastrointestinais e 

respiratórios, doenças articulares degenerativas, neoplasias, esteatose hepática, 

infertilidade, dentre outras (ABESO, 2016).   

 

2.1.2 Obesidade e Risco Cardiometabólico 

 

O RCM refere-se a uma desordem complexa representada por uma associação de 

fatores de risco cardiovascular, usualmente relacionados à deposição central de gordura 

na região abdominal e à resistência à insulina, em conjunto com a dislipidemia (o aumento 

das lipoproteínas de baixa densidade oxidada (LDL), aumento de triglicerídeos, redução 

nos níveis de lipoproteína de alta densidade (HDL), pressão sanguínea elevada, 

disfunções endoteliais e aterogênese (SOCIEDADE BRASILEIRA DE CARDIOLOGIA 

et al., 2005;  PETRAKIS et al., 2017). 

Estudiosos acreditam que a causa da síndrome pode estar relacionada a defeitos 

genéticos nas proteínas envolvidas na cascata de ação da insulina, que promovem o 

aumento dos níveis de adiposidade visceral, níveis de ácidos graxos livres e inflamação 

crônica (SPERETTA et al., 2014). E a principal causa do aumento do risco 

cardiometabólico estaria relacionada à lipólise dos ácidos graxos livres na gordura 

visceral, liberados em grande quantidade na circulação portal, tendo assim, um papel 

definitivo na formação da resistência à ação insulínica, tanto a nível hepático como 

periférico (FILHO et al., 2006).  

O tecido adiposo recebe a influência de diversos hormônios, como da insulina, do 

cortisol e de catecolaminas, e, em resposta, secreta outras substâncias que atuam em 

diversos processos metabólicos. Algumas destas substâncias secretadas, como a leptina, 

adiponectina, TNF-a, entre outras, apresentam papel fundamental na resistência à 

insulina, sendo a gordura abdominal a que tem maior impacto neste processo. Este fato 

propõe que este é um indicador consistente na associação da distribuição da gordura 

corporal com fatores de risco cardiometabólico (PRADO et al., 2009). 

A influência da resistência à insulina no tecido adiposo pode ocasionar redução e 

/ ou elevação na absorção de ácidos graxos livres pelos adipócitos. Sob o estado resistente 

à insulina, há ineficiência na metabolização da glicose pelo músculo esquelético e tecido 
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adiposo. Esta diminuição da captação de glicose é um contribuinte importante para 

hiperglicemia e dano associado ao endotélio vascular, observado em indivíduos 

resistentes à insulina (CESCHINI, TROVELLO e RAMALLO, 2014). 

Além disso, a insulina é importante na sinalização da liberação de óxido nítrico 

de células endoteliais vasculares, resultando em vasodilatação e redução da resistência 

vascular, que reduz a pressão sanguínea (BAHIA et al., 2006). Assim, existe uma forte 

associação entre a presença e a extensão da resistência insulina à hipertensão devido ao 

aumento da resistência da pressão vascular e à regulação da glicose prejudicada 

(CARVALHO, COLAÇO E FORTES, 2006). 

Segundo o NCEP-ATP III, o diagnóstico do risco cardiometabólico pode ser 

realizado através da avaliação da pressão arterial (≥ 130 mmHg ou ≥ 85 mmHg); 

triglicerídeos (≥150 mg/dL); obesidade abdominal por meio da circunferência abdominal 

(homens > 102 cm e mulheres > 88 cm); HDL colesterol (homens <40 mg/dL e mulheres 

< 50 mg/dL); glicemia de jejum (anteriormente ≥ 110 mg/dL e atualmente atualizada pela 

ADA para ≥ 100 mg/dL); uso de medicação anti-hipertensiva ou de hipolipemiante assim 

como diagnóstico prévio de diabetes. 

 A Diretriz Brasileira de Diabetes (2015-2016) ressalta que a circunferência do 

pescoço tem sido associada à resistência à insulina e à síndrome metabólica e mostra um 

estudo isolado que determinou como pontos de corte para a circunferência do pescoço na 

população brasileira: maior que 39,6 cm no homem e maior que 36,1 cm na mulher são 

associados a maior probabilidade de aumento do risco cardiometabólico. 

 

2.1.3 Sistema Único de Saúde e Rede Suplementar 

 

O SUS foi instituído pela Constituição Federal de 1988, pautado nos princípios de 

um sistema de atenção à saúde universal, como um direito do cidadão e um dever do 

Estado. No entanto, o sistema de saúde brasileiro ultrapassa os limites do SUS, sendo 

formado por uma rede complexa de prestadores e compradores de serviços que competem 

entre si, gerando uma combinação público-privada (CARVALHO, 2013). Nesse sentido, 

a utilização de serviços de saúde pode se dar por distintas formas de financiamento: o 

SUS, ou seja, o sistema público de saúde; e a saúde suplementar, com os planos e seguros 

privados de saúde (OCKÉ-REIS, 2007). 
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No âmbito do SUS, a obesidade continua a ser um objeto de políticas públicas nos 

últimos 15 anos, e o Ministério da Saúde (MS) é o principal propositor de ações, seguindo 

a tendência internacional. Desde a década de 1990, a Política Nacional de Alimentação e 

Nutrição (PNAN, 1999) do MS definiu diretrizes para organizar as ações de prevenção e 

tratamento da obesidade no SUS, sendo revisada em 2012, abordando a temática de forma 

mais contundente. No ano seguinte, o MS estabeleceu a linha de cuidado para obesidade 

como parte da Rede de Atenção à Saúde das Pessoas com Doenças Crônicas(RASPDC) 

(DIAS et al., 2017). 

A Portaria MS/GM nº 424, de 19 de março de 2013, define o cuidado dos 

indivíduos com obesidade no âmbito da rede de atenção à saúde do SUS, trazendo as 

diretrizes para a organização da prevenção, do tratamento do sobrepeso e da obesidade 

como linha de cuidado prioritária da RASPDC (BRASIL, 2013).  

O cuidado ao indivíduo obeso inicia na Atenção Básica (AB), apresentando um 

caráter estratégico por ser o ponto de atenção com maior capilaridade, com potencial para 

identificar as necessidades de saúde da população e realizar a estratificação de riscos que 

subsidiará a organização do cuidado em toda a rede (BRASIL, 2015)  

Os indivíduos adultos com IMC maior ou igual a 30 kg/m² com comorbidades, ou 

com IMC maior ou igual a 40 kg/m², quando esgotadas as possibilidades terapêuticas na 

AB, deverão ser assistidos em serviços de Atenção Especializada (ambulatorial ou 

hospitalar), presentes no território (BRASIL, 2015). 

 A AB é responsável por referenciar/coordenar a organização da rede municipal 

ou regional de Atenção à Saúde para garantir a oferta do cuidado especializado; nortear a 

oferta de cuidado nos serviços de Atenção Especializada; e ordenar os casos prioritários 

de atendimento ao serviço especializado (BRASIL, 2015).  

A Portaria MS/GM nº 425, de 19 de março de 2013, estabelece os regulamentos 

técnicos, as normas e os critérios para a assistência da alta complexidade ao indivíduo 

obeso, apresentando que, para habilitação de novos serviços, os gestores locais deverão 

formular a linha de cuidado e apresentá-la para habilitar o serviço a receber o incremento 

dos procedimentos.  

Nos serviços de Atenção Especializada, são realizados diagnósticos dos casos com 

indicação para CB, e esses são encaminhados à demanda através da regulação, bem como, 

assistência terapêutica multiprofissional pré e pós-operatória aos indivíduos com 

indicação CB (ANT’HELENA, 2014). 
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A Atenção Especializada Hospitalar realiza avaliação dos casos indicados para 

CB e organiza o acesso à cirurgia, considerando e priorizando os maiores riscos à saúde 

de acordo com o estabelecido nas diretrizes clínicas. Ademais, a realização de cirurgia 

plástica reparadora; garantia de assistência terapêutica multiprofissional pós-operatória; 

organização do retorno dos indivíduos que realizaram CB à assistência terapêutica 

multiprofissional na Atenção Especializada Ambulatorial ou na AB (ANT’HELENA, 

2014). 

Diferentemente do SUS, que iniciou na década de 1990 o combate à obesidade, a 

primeira iniciativa da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) foi em 2005, por 

meio da publicação da Resolução Normativa RN n° 94, que tinha como objetivo estimular 

que as operadoras de planos de assistência à saúde implantassem ações de Promoção da 

Saúde e Prevenção de Riscos e Doenças (PROMOPREV) para seus beneficiários 

(SALVATORI E VENTURA, 2012).  

Com o mesmo objetivo de 2005, em 2009, a ANS lança uma nova estratégia que 

dispõe sobre formas de incentivos à participação de operadoras/beneficiários, trazendo 

uma reflexão acerca do modelo que rege o sistema de saúde, em busca de alternativas em 

prol de um atendimento integral e de qualidade (BRASIL, 2009). 

Essas iniciativas levaram as operadoras à discussão do tema, à organização de 

seminários, à capacitação de equipes multidisciplinar, à apropriação de conceitos 

epidemiológicos, à adoção de protocolos clínicos e ao planejamento dos programas 

(BRASIL, 2009).  

No intuito de implementar as políticas intersetoriais para o enfrentamento da 

obesidade no âmbito da Saúde Suplementar, em 2017, fez-se necessário o envolvimento 

dos diversos setores, entre eles: beneficiários, conselhos profissionais, empresas 

contratantes de planos de saúde, meios de comunicação, operadoras de planos de saúde, 

escolas, órgãos governamentais, pesquisadores, prestadores de serviços, sociedades de 

especialistas e universidades, criando assim o Grupo Multidisciplinar para Enfrentamento 

da Obesidade na Saúde Suplementar (BRASIL, 2017). 

Esse grupo recentemente reuniu diretrizes que apontaram a integração entre 

procedimentos de prevenção e cuidado da obesidade, compondo uma orientação, na qual 

as operadoras de planos de saúde pudessem se basear (BRASIL, 2017). 

A indicação do tratamento da obesidade por meio da CB segue as indicações 

estabelecidas na Resolução Normativa - RN Nº 387 (2015), a qual considera que a 

cirurgia é indicada para pacientes com IMC ≥ 35 kg/m², com complicações ou ≥ 40 kg/m², 
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que não apresentaram resposta ao tratamento clínico com medicamentos e mudanças de 

estilo de vida (BRASIL, 2010).  

O tratamento clínico prévio é obrigatório por um período de dois anos, exceto para 

pacientes com IMC ≥ 50 kg/ m², com acompanhamento regular de médico especialista no 

período. Os pacientes que serão submetidos à CB devem ser encaminhados ao cirurgião 

pelo endocrinologista e passar por avaliação multidisciplinar minuciosa no pré-operatório 

(BRASIL, 2010).  

O procedimento é contraindicado para pacientes sem tratamento clínico prévio, 

existência de doenças psiquiátricas ativas, alcoolismo e/ou dependências de drogas, 

doenças ameaçadoras à vida no curto prazo, e pacientes incapazes de cuidar-se sem apoio 

familiar ou social (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA PARA O ESTUDO DA OBESIDADE 

E DA SÍNDROME METABÓLICA, 2016). 

 A avaliação laboratorial no pré e pós-operatório e as recomendações de 

suplementação nutricional no pós-operatório seguem a Resolução CFM Nº 2.131/2015. 

O intervalo entre consultas no seguimento deve ser individualizado. 

 

2.1.4 Tratamentos 

 

Os tratamentos clínicos para a obesidade têm enfoque, principalmente, na 

mudança de hábitos alimentares, exercícios físicos, medicamentos e terapia 

comportamental. Entretanto, a literatura ilustra que o obeso tem grande dificuldade em 

perder peso e mantê-lo, fracassando na maioria dos casos. (SUIZU, RODRIGUES e 

BERALDO, 2015). 

Nas últimas duas décadas, as evidências mostram que a cirurgia bariátrica (CB) é 

um tratamento eficaz da obesidade grave em comparação com a terapêutica convencional 

(TESS et al., 2015). Constitui um tratamento mais efetivo a longo prazo em relação à 

redução de peso corporal e ao controle das comorbidades associadas (GUSHIKEN et al, 

2010). 

         A CB tem como objetivo diminuir a entrada de alimentos no tubo digestivo (cirurgia 

restritiva), diminuir a sua absorção (cirurgia disabsortiva) ou ambos (cirurgia mista), 

implicando perda de peso que varia de 20% a 70% do excesso de peso (MILECH et al., 

2016).  
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2.2 CIRURGIA BARIÁTRICA 

 

A portaria nº 425 do Ministério da Saúde (2013) estabelece que a indicação da CB 

deve ser pautada nas seguintes especificações: IMC 50 Kg/m²; indivíduos que apresentem 

IMC 40 kg/m², com ou sem comorbidades, sem sucesso no tratamento clínico longitudinal 

realizado por no mínimo dois anos, e que tenham seguido protocolos clínicos; indivíduos 

com IMC>35 kg/m² e com comorbidades e com as mesmas exigências supracitadas.  

 A portaria também aponta o limite de acordo com a idade, jovens entre 16 e 18 

anos e indivíduos com idade acima de 65 anos estão aptos a realizarem o tratamento 

cirúrgico, permanecendo contraindicado para indivíduos com limitação intelectual 

significativa, em pacientes sem suporte familiar adequado, quadro de transtorno 

psiquiátrico não controlado, incluindo uso de álcool ou drogas ilícitas; no entanto, 

quadros psiquiátricos graves sob controle não são contra indicativos obrigatórios à 

cirurgia (BRASIL, 2013). 

As cirurgias aceitas pelo CFM, consideradas não experimentais (além do balão 

intragástrico, como procedimento endoscópico), foram divididas em não derivativas 

(banda gástrica laparoscópica ajustável e gastrectomia vertical) e derivativas (derivação 

gástrica com reconstituição do trânsito intestinal em Y de Roux – ou bypass gástrico – e 

derivações biliopancreáticas à Scopinaro e à duodenal switch). A derivação jejunoileal 

exclusiva (término-lateral ou látero-lateral ou parcial) está proscrita em vista da alta 

incidência de complicações metabólicas e nutricionais em longo prazo. 

Segundo Diniz et al., (2013) a técnica cirúrgica mais realizada no país tem sido 

Bypass Gástrico (RYGB). Com maior componente restritivo e o desvio intestinal, leva à 

disabsorção de nutrientes que possuem sítio de absorção na porção intestinal isolada, 

potencializando a possibilidade de deficiências nutricionais, principalmente proteínas, 

vitamina D, tiamina, cálcio, cobre, ferro, além da vitamina B12 por uma associação de 

modificações no seu processo de absorção (LEIRO E ARAÚJO 2014).  

A suplementação nutricional é imprescindível para todos os pacientes e deve 

incluir suplementos polivitamínicos diários, que contenham ferro, cálcio, vitamina D, 

zinco e complexo B em sua fórmula em quantidade adequada (ABESO, 2016). 

Os bons resultados obtidos durante os primeiros anos devem ser vistos pelos 

pacientes como o estímulo necessário para mudar os seus hábitos de vida. Assim, os 

incentivos iniciais motivados pela perda de peso devem ser direcionados para a prática de 
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atividades físicas, alimentação saudável e acompanhamento no pós-operatório para 

garantir a persistência dos resultados favoráveis obtidos (BARROS et al., 2015). 

Além das mudanças metabólicas e nutricionais, observam-se melhorias na 

qualidade de vida e a percepção sobre o estado de saúde, associada à redução da depressão 

e da agressividade, melhora do autoconceito, da autoestima, dos sentimentos, da 

satisfação e da capacidade de realizar atividades. Promove melhoras também no conforto, 

mobilidade, envolvimento social, funcionamento sexual e na produtividade (BARROS et 

al., 2015). 

Em contrapartida, observa-se que consequências adversas também podem surgir, 

como complicações pós-operatórias e problemas psicossociais relacionados ao 

funcionamento físico, mental e social – bem como à imagem corporal e aspectos 

cognitivos. Os fatores psicológicos e comportamentais relacionados aos piores resultados 

da CB ainda têm recebido pouca atenção (GELINAS et al, 2015). 

Segundo a Associação Brasileira para o Estudo da Obesidade e da Síndrome 

Metabólica (ABESO), outro fator relevante trata-se do reganho de peso após 24 meses da 

cirurgia, podendo ser normal e esperado (5-10% do excesso de peso reduzido, de forma 

lenta e sem repercussão clínica) ou anormal, ocorrendo de forma rápida. Estudos apontam 

que essa recidiva pode estar associada a hábitos alimentares errôneos, sedentarismo, 

consumo excessivo de álcool e compulsões alimentares (COSTA-NETTO et al., 2010; 

CAMBI et al., 2015). 

 

2.3 REDUÇÃO DO RISCO CARDIOMETABÓLICO APÓS A CIRURGIA 

BARIÁTRICA 

 

As intervenções cirúrgicas têm um impacto mais profundo e duradouro sobre 

perda de peso e nos fatores de riscos intermediários para doenças cardiovasculares quando 

comparado a intervenções não cirúrgicas (COHEN, 2017). 

Min, Thinzar e colaboradores (2016) realizaram um estudo com 49 indivíduos 

submetidos à CB e acompanharam a evolução no período do pós-operatório em 1 mês, 6 

meses e 5 anos. Os autores observaram que a CB, em pacientes com alteração da 

regulação da glicose, associou-se a uma redução significativa da perda de peso em longo 

prazo, excelente controle de diabetes mellitus e menos requisição de agentes 

hipoglicemiantes. 
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Shimada et al., (2017), em um estudo populacional com 980 indivíduos 

hipertensos submetidos à CB, concluiu que no período de 12 meses após o procedimento, 

o risco diminuiu significativamente (10,5% [8,6-12,4%]; OR 0,58 [IC 95%, 0,45-0,74]; 

P <0,0001). Do mesmo modo, permaneceu nos 13-24 meses após a cirurgia. 

O estudo de coorte de Gómez-Ambrosi et al., (2017) avaliou a redução do risco 

cardiometabólico em 81 pacientes submetidos à CB e acompanhados por 3 anos após o 

procedimento.  Na conclusão, houve redução da gordura corporal, dos marcadores de 

glicemia e lipídicos no primeiro ano. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=G%C3%B3mez-Ambrosi%20J%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=28584299


25  

3 OBJETIVO 

 

3.1 OBJETIVO GERAL 

Avaliar a redução dos fatores associados ao RCM dos pacientes submetidos à 

CB no âmbito do SUS e RS. 

 

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 

 Analisar os componentes associados ao RCM dos pacientes submetidos à CB no 

âmbito do SUS e RS. 

 Comparar a evolução dos fatores associados ao RCM dos pacientes submetidos à 

CB no âmbito do SUS e RS. 

 Comparar a evolução das variáveis antropométricas e bioquímicas dos usuários 

submetidos à CB nos dois sistemas de saúde. 
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4 MATERIAIS E MÉTODOS 

 

4.1 Desenho do estudo  

 

Trata-se de um estudo de caráter observacional, longitudinal e analítico. 

A pesquisa seguiu os componentes do protocolo Strengthening the Reporting of 

Observational Studies in Epidemiology (STROBE) para estudos observacionais. 

 

4. 2 Amostra 

 

A amostra do estudo constitui-se de 111 pacientes submetidos à CB entre os anos 

de 2007 a 2016, acompanhados pela mesma equipe multidisciplinar, no ambulatório de 

nutrição em cirurgia bariátrica do Hospital Universitário de Sergipe (SUS) e em 

consultórios de nutrição situados em clínicas particulares (RS), ambos localizados na 

cidade de Aracaju, Sergipe.  

Os critérios de elegibilidade dos pacientes ao estudo foram indivíduos com idade 

dentro do parâmetro legal para a realização de CB no Brasil (Resolução Conselho Federal 

de Medicina – CFM 2.131/2015), entre 16 e 65 anos no momento da cirurgia, 

classificados como aptos à cirurgia de acordo com a resolução supracitada e que 

apresentassem as seguintes comorbidades associadas à obesidade: HAS, dislipidemia 

e/ou o diabetes mellitus, com pelo menos 1 ano de pós-operatório e dados completos de 

acompanhamento em prontuários.  

Foram excluídos do estudo os pacientes que antes de 1 ano de cirurgia tivessem 

abandonado o acompanhamento médico e nutricional e/ ou com dados incompletos 

necessários à pesquisa; e na condição de gestante durante o primeiro ano pós-cirúrgico. 

 

4.3 Coleta de dados 

 

A coleta de dados foi realizada de forma retrospectiva por meio dos registros em 

prontuários e fichas utilizadas na assistência nutricional dos pacientes submetidos à CB.  

Os dados bioquímicos coletados foram relativos às dosagens séricas e/ou 

plasmáticas de triglicerídeos, colesterol total, HDL-colesterol, LDL-colesterol e glicemia 
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de jejum. O registo desses resultados de exames foram referentes a três momentos: pré-

operatório, pós-operatório de 6 e 12 meses. 

Os dados antropométricos foram referentes à altura, peso na admissão, peso pré-

operatório, peso pós-operatório de 12 meses, circunferência da cintura na admissão e pós-

operatório de 12 meses. 

A evolução clínica dos componentes do RCM foi quantificada, conforme proposta 

apresentada em estudos prévios de Ali et al., (2009) e Neto-Silva et al., (2014), 

procedendo-se ao cálculo de escores relativos à Avaliação das Comorbidades 

Relacionadas à Obesidade (ACRO). Teve como base um sistema de pontos que atribuiu 

escores de 0-5, de acordo com gravidade, para os componentes do RCM: diabetes 

mellitus, dislipidemia e HAS (QUADRO 1.). 

 De acordo com a ACRO uma pontuação ≥ 3 indica que o paciente necessita de 

tratamento médico ou teve complicações relacionadas à doença. Adotamos o ponto de 

corte para ≤ 2 e ≥ 3 para ausência e presença das comorbidades associadas à obesidade, 

respectivamente, de acordo com o estudo de Farinholt et al. (2013). 

Os escores foram atribuídos no momento da admissão, pré-operatório e nos 

retornos do pós-operatório (três, seis e doze meses, aproximadamente), caracterizando 

assim um estudo longitudinal. 

 

QUADRO 1. Avaliação das comorbidades relacionadas à obesidade (ACRO). 

ACRO escore                                                      Descrição 

Diabetes Mellitus 

0 Ausência 

1 Intolerância à glicose 

2 Diabetes mellitus (diagnosticado) 

3 Controlado com antidiabético oral 

4 Insulinoterapia 

5 Complicações clínicas 

Dislipidemia 

0 Ausência 

1 Valores limítrofes (200-239 mg/dL) 

2 Controle convencional (dieta + atividade física) 

3 Medicamento único 

4 Medicamento múltiplo 

5 Não controlada 

Hipertensão 

0 Ausência 

1 Valores limítrofes (sistólica: 130- 139 mmHg; diastólica:85-89 mmHg) 

2 Controle convencional (dieta + atividade física) 

3 Medicamento único 

4 Medicamento múltiplo 

5 Não controlada 
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111 paciente elegíveis a pesquisa

12 meses após a cirurgia

Grupo do SUS- 60

Instrumento: ACRO escore (aplicado em 5 
momentos: admissão, pré e pós-operatório três, seis 
e 12 meses); antropometria e exames bioquímicos.

12 meses após a cirurgia

Grupo da RS- 51

Instrumento: ACRO escore (aplicado em 5 momentos: 
admissão, pré e pós-operatório três, seis e 12 meses); 

antropometria e exames bioquímicos.

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Desenho do estudo 

 

4.4 Análise dos dados 

 

Foram realizadas análises conforme a natureza das variáveis, e aquelas que 

atenderam ao pressuposto de normalidade foram expressas em forma média e desvio 

padrão, as demais foram demonstradas em mediana (1º e 3º quartis).  

As variáveis qualitativas foram resumidas na forma de frequência simples e 

percentagem. Para comparação entre os grupos SUS e RS, referente às variáveis 

quantitativas com pressuposto de normalidade, utilizou-se o teste de t de Student para 

dados independentes, e para as que não atenderam o tal pressuposto foi empregado o teste 

Mann Whitney. 

A análise de associação entre os grupos hospitalares e as variáveis qualitativas 

(categórica) referentes aos fatores associados ao RCM foi realizada por meio do teste de 

Qui-Quadrado ou exato de Fisher.  Para avaliação do escore ACRO a longo do tempo 

utilizou-se o teste de Q de Cochran seguido do teste de McNemar para analisar a evolução 

dos pacientes em grupos hospitalares por meio das categorias do RCM (≤2 e ≥3), 

comparando os momentos (admissão, pré e pós-operatório de três, seis e 12 meses).  

O estudo de confiabilidade do instrumento ACRO escore foi medido pelo índice 

de α de Cronbach que foi de 0,895 com variação de 0,869-0,882 com base nos itens 

padronizados, seguido do ANOVA com teste de Q de Cochran com intervalo de 95% de 

confiança.  

Os valores referentes aos resultados bioquímicos colesterol total, HDL-c, LDL-c 

e glicemia de jejum nos momentos pré e pós operatório de 6 e 12 meses, foram avaliados 

valores discrepantes considerando-se para esse efeito escore z < -3 e escore z > +3 não 

foram considerados para análise. 



29  

A análise dos variáveis bioquímicas referentes a sua evolução nos momentos 

supracitados, com a comparação da rede SUS e da RS foi realizada por meio de ANOVA 

com medidas repetidas atendendo o pressuposto do teste da igualdade das variâncias. 

Os resultados foram ilustrados mediante o nível de significância, do tamanho do 

efeito e o poder do teste (ANOVA). 

Considerou-se o nível de significância de 5%. As análises estatísticas foram 

realizadas utilizando o Statistical Package for the Social Science, SPSS, versão 17.0 para 

Windows. 

 

4.5 Considerações éticas 

 

Para o estudo, foram seguidas as normas de ética em pesquisas com humanos, 

conforme a resolução nº 510, de 07/04/2016 do Conselho Nacional de Saúde, norma 

regulamentadora de pesquisas que envolvam a utilização de dados, em concordância com 

os princípios éticos contidos na Declaração de Helsinki (1964, reformulada em 1975, 

1983, 1989, 1996, 2000, 2008 e 2013). Este estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em 

Pesquisa (CEP) da Universidade Federal de Sergipe sob o número do parecer 1276237. 
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5 RESULTADOS 

 

A amostra dos pacientes submetidos à CB no SUS e RS do estudo constituiu-se 

de 111 indivíduos com média de idade 39,6 ± 10,8 anos, com mínima de 19 e máxima de 

66 anos, sendo a idade da rede SUS significativamente maior (p=0,048) que a da RS. 

Entre as comorbidades, os pacientes na rede SUS apresentaram maior prevalência HAS 

(p=0,008), seguido de diabetes mellitus (p=0,018), quando comparado a RS.  

 

**** Inserir Tabela 1**** 

 

A caracterização da amostra está demostrada na tabela 1. A maioria dos indivíduos 

do estudo era do sexo feminino (72,1%) e a distribuição foi semelhante entre os grupos. 

O tempo decorrido entre a admissão e a realização da cirurgia foi significativamente 

maior (p <0,001) para os pacientes da rede SUS (Tabela 1). 

Com relação ao estado nutricional no período da admissão aos serviços, a maioria 

dos pacientes do SUS possuíam classificação de obesidade grave (obesidade grau III), 

quando comparados aos da RS (Tabela 1).  

 

***** Inserir Tabela 2 ***** 

 

A comparação da evolução dos fatores associados à obesidade de acordo com o 

ACRO escore é demostrada na tabela 2. Observa-se que, no período da admissão ao 

serviços de CB, os pacientes do SUS apresentaram maior frequência do ACRO ≥ 3 

(indicativo de necessidade de tratamento medicamentoso crônico ou complicações 

relacionadas às comorbidades), considerando-os, assim, mais graves em relação à RS. 

 No período pré-operatório, os pacientes da rede SUS mantinham o perfil de 

gravidade das comorbidades, em contrapartida, os pacientes da rede RS reduziram a 

frequência do ACRO ≥ 3. 

Após 3 meses de CB, observa-se que houve redução da diabetes mellitus, 

dislipidemia e HAS, de acordo com o ACRO escore, mas não houve diferença 

significativa dos fatores associados ao RCM entre os grupos SUS e RS. E, nos meses 

subsequentes (6 e 12 meses), mantiveram-se os resultados anteriores, permanecendo as 

semelhanças. 
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****Inserir Figura 2, 3, 4**** 

 

A evolução dos pacientes do SUS submetidos à CB aparece nas figuras 1,2 e 3. 

No período da admissão e pré-operatório, não ocorreram mudanças significativas no 

escore ACRO ≥ 3 dos fatores associados ao RCM; no pré e pós-operatório de 3 meses, 

observou-se redução significativa da prevalência (ou frequência) da diabetes mellitus 

(p<0,000), da dislipidemia (p<0,000) e HAS (p<0,000).  Nos períodos subsequentes do 

pós-operatório de 6 e 12 meses, não houve evolução significativa em relação às 

comorbidades estudadas. 

 

***** Inserir Figuras 5, 6 e 7***** 

 

A evolução dos pacientes da RS submetidos à CB está ilustrada nas figuras 4, 5 e 

6. No período da admissão e pré-operatório, não foi observada mudança significativa no 

escore ACRO ≥ 3 em relação a diabetes mellitus e dislipidemia, em contrapartida, houve 

declínio da HAS nesse momento (p=0,004). 

No período entre o pré e pós-cirúrgico de 3 meses, ocorreu decréscimo da HAS (p 

=0,001), não havendo mudança da diabetes mellitus e dislipidemia. E, nos períodos 

posteriores (3, 6 e 12), não se observou mudança significativa em relação às 

comorbidades.  

 

***** Inserir Tabela 3***** 

 

A comparação entre os grupos SUS e RS em relação à evolução antropométrica 

foi descrita na tabela 4. Observa-se uma diferença significativa no período pré e pós-

operatório em relação ao estado nutricional dos pacientes(p<0,0001), na qual a maioria 

dos pacientes da rede SUS eram classificados em graus mais graves de obesidade 

(obesidade grau II e III). 

Nos momentos pré e pós-intervenção cirúrgica, os pacientes acompanhados pelo 

SUS revelaram maiores médias de peso pré-operatório (p < 0,001), peso pós-cirúrgico 

(após 12 meses da cirurgia) (p < 0,001), IMC pré-operatório (p < 0,001), IMC pós-

cirúrgico (p < 0,001) e circunferência da cintura inicial e final (p < 0,001). Apenas o 
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percentual de perda de peso da RS (p = 0,002) foi significativamente superior ao da rede 

SUS (Tabela 3). 

 

***** Inserir Tabela 4***** 

 

A variação no tempo nos momentos pré e pós-operatório de 6 e 12 meses em 

comparação os usuários do SUS e da RS para as variáveis bioquímicos é demostrado na 

tabela 5.  A análise da variação ao longo do tempo para as variáveis bioquímicas HDL-c, 

LDL-c, colesterol total e glicemia de jejum mostrou uma variação significativa com o 

tamanho do efeito pequeno para o HDL-c, médio para glicemia e colesterol e grande para 

LDL-c e triglicerídeos com o poder observador no teste superior ao preconizado na 

metodologia (poder > 0,80). 

A comparação entre SUS e RS para as variáveis bioquímicas apresentou uma 

diferença para o HDL-c, LDL-c e colesterol total, contudo com tamanho do efeito 

pequeno. E o triglicerídeos e glicemia de jejum não se observou diferença significativa 

entre os grupos. 

 

***** Inserir figura 8, 9, 10, 11 e 12***** 

 

As figuras ilustra as médias de glicemia de jejum, triglicerídeos, colesterol total 

LDL-c e HDL-c, respectivamente, nos tempos pré e pós operatório de 6 e 12 meses e a 

comparação da evolução entre os usuários do SUS e da RS. Observa-se uma redução 

acentuada das médias glicêmicas, triglicerídeos, colesterol total e LDL-c e a elevação do 

HDL-c no período do estudo. 
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6 DISCUSSÃO 

 

Na admissão dos usuários ao serviço de CB, os pacientes dos SUS possuíam maior 

perfil de gravidade de acordo o ACRO escore, frequência de obesidade grave e maior 

circunferência da cintura, podendo ser considerados, inicialmente, mais graves quando 

comparados aos da RS. 

 O estudo desenvolvido por Guibu et al., (2017) demostrou que, o perfil da 

população usuária do SUS são de pacientes com mais da metade tendo apenas concluído 

o ensino fundamental, classificadas em baixa classe média (classe C) e de maiores 

prevalências de doenças crônicas, como hipertensão, obesidade e diabetes mellitus.  

 Estudos mostram (BRASIL, 2016; SLACK et al., 2014) a relação entre baixas 

condições socioeconômicas/educacionais e o aumento da incidência da obesidade. O 

fenômeno pobreza/obesidade tem sido estudado intensamente e alguns dados vêm 

aparecendo na literatura na tentativa de explicar esta ocorrência (PASSERI et al., 2016). 

Tanto o acesso aos alimentos ultraprocessados e consumo desses alimentos, com altas 

densidades calóricas e de baixo custo, disponível para a toda a população, quanto o 

sedentarismo (BRASIL, 2014). 

Lewis, Edwards-Hampton, Ard (2016) descrevem, em seu estudo, que a 

capacidade de buscar ou seguir recomendações comportamentais, relacionadas à 

mudança de hábitos de vida, associadas à alimentação e à atividade física para perda de 

peso, pode ser limitada em baixas condições socioeconômicas/educacionais. 

O tempo decorrente entre admissão e o pré-cirúrgico foi maior nos pacientes do 

SUS comparando com os da RS. Esse resultado mostra que existe uma grande demanda 

diante do fornecimento da CB no SUS e que, provavelmente, resulta em tempos de espera 

prolongados. Esse achado corrobora com o trabalho de Rasera e colaboradores (2017), 

realizado em um centro brasileiro de cirurgia de obesidade, mostrando que o intervalo 

médio entre indicação para cirurgia e o procedimento é de aproximadamente dois anos.  

Um estudo publicado, da população canadense elegível à CB, demostra que os 

pacientes que buscam passar por um procedimento bariátrico, financiado pelo sistema de 

saúde pública, enfrentam tempos de espera prolongados de aproximadamente cinco anos 

(PADWAL et al., 2012). 

Em nossos achados, no período entre a admissão e o pré-operatório, não houve 

alteração clínica das comorbidades associadas à obesidade no grupo SUS, em contraste 



34  

com redução da HAS no grupo da RS.  Os estudos de Marcon et al., (2016), Borisenko et 

al., (2015) e Gushiken et al., (2010) relataram que o tempo de espera para a cirurgia pode 

levar ao aumento de peso e da morbimortalidade. No estudo conduzido por Marcon et al., 

(2016), o tempo de espera médio foi de 24 meses e, durante a inscrição de pacientes em 

pesquisa, cinco indivíduos que aguardavam cirurgia foram a óbito.  

Esse resultado pode estar relacionando à dificuldade de acesso ao sistema público 

de saúde, pois existe uma longa fila de espera para a realização da CB. O SUS possui 

poucos centros credenciados, pequena capacidade de atendimento frente à enorme 

demanda, demora do agendamento de consulta com especialistas na atenção secundária, 

serviços inviabilizados por infraestrutura ou equipamentos sucateados e falta de alguns 

profissionais nas equipes multidisciplinares (SANTOS, LIMA e SOUZA, 2013; PASSER 

et al., 2016). 

 O perfil do paciente atendido pelo sistema público difere da RS, cujo tempo de 

espera é menor, desde que o paciente atenda aos critérios de elegibilidade para realizar o 

procedimento (KELLES, MACHADO e BARRETO, 2014).  

Por meio da ACRO escore, identificou-se a redução dos fatores associados ao 

RCM no período do pré e pós-cirúrgico de três meses nos dois grupos. Estudos realizados 

no Canadá e na Austrália tiveram resultados semelhantes ao nosso, demostrando que 

usuários que realizaram a CB por meio de seguros privado e público de saúde tiveram 

perda de peso e a redução das comorbidades semelhantes. Embora as taxas de 

complicações tenham sido relatadas como sendo maior entre os pacientes que não 

possuíam seguro privado de saúde (PADWAL et al., 2012). 

A redução dos fatores associados ao risco cardiometabólico nos dois grupos, nos 

período pós-cirúrgico de três meses, pode estar relacionada à restrição calórica, atuação 

de hormônios gastrointestinais e à redução dos parâmetros antropométricos. 

A restrição calórica pode desempenhar perda de peso devido à diminuição 

imediata do consumo alimentar após a CB (para 200-300 kcal/dia), em consequência da 

diminuição da capacidade e da redução da taxa de esvaziamento do estômago, da 

dificuldade de tolerar a ingestão de alimentos com alta osmolaridade, má absorção de 

gordura e aumento da saciedade (SCHMATZ et al., 2016).  

Mulla et al., (2017) descreve, em seu estudo, a relação entre hormônios intestinais 

como GLP-1, PYY, grelina e oxintomodulina. Tais hormônios atuam com ações 

anorexígenas, promovendo a saciedade precoce, contribuindo assim com a perda de peso. 
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Todavia, não está claro até que ponto estes hormônios regulam o apetite e a ingestão de 

alimentos no pós-operatório da CB.  

Em relação aos parâmetros antropométricos, o presente estudo obteve resultado 

semelhante ao de Andersson et al., (2013), Szczuko et al., (2017), Schiavon (2017) 

Nassour et al., (2017). Este último afirma que a redução dos parâmetros antropométricos 

é mais efetiva no primeiro ano, principalmente a perda de peso. Hemmingsson et al., 

(2009) e Dixon et al., (2016) relataram, em seus estudos, que as medidas antropométricas 

do IMC e CC fornecem resultados necessários para mensurar o RCM, recomendando 

utilizar esses parâmetros antropométricos como ferramenta clínica para fornecer 

informações sobre RCM e marcadores inflamatórios. 

Andersson et al., (2013) assegura, em seu estudo, que a CC pode ser usada para 

avaliar a reversão da resistência à insulina em pacientes obesos submetidos à CB após a 

perda de peso. Sugerindo que a CC seria um parâmetro valioso para avaliar indiretamente 

o risco de desenvolver diabetes mellitus ou ter uma recaída da doença, após redução de 

peso induzido cirurgicamente. 

Ali et al. (2009) relata que, em seu estudo, uma das limitações foi não 

correlacionar as alterações detectadas pela ACRO com as mudanças simultâneas nos 

marcadores bioquímicos. Nosso estudo conseguiu reunir o ACRO, os exames 

bioquímicos e antropométricos para demonstrar a evolução e comparar essas variáveis 

entre os grupos. 

 Observou-se redução significativa entre os grupos nos seguintes parâmetros 

bioquímicos: glicemia, colesterol total e triglicerídeos.  Cunha et al. (2015) demostra, em 

seu estudo, que a perda de peso induzida pela CB é provavelmente o fator determinante 

na melhoria nos níveis de triglicerídeos, colesterol e suas frações. 

 A redução dos parâmetros glicêmicos pode ser explicada devido à redução 

gástrica e à derivação duodenal, que auxiliam diretamente a perda de peso. A melhora ou 

reversão da diabete tipo 2 após a cirurgia é proveniente principalmente de alterações 

anatômicas e hormonais decorrentes da derivação gastrojejunal (GIRUND, 2016).  

Segundo Silva-Neto “devido à aproximação anatômica entre o estômago e o íleo, 

haverá o contato mais precoce do alimento com o intestino distal e, como consequência, 

maior produção das incretinas GLP-1 e GIP, além da redução da produção de grelina. 

Uma vez liberadas, as incretinas atuam no pâncreas estimulando a produção de insulina 

que irá contribuir com o controle glicêmico”. A redução da obesidade ocasiona 

diminuição da resistência à insulina devido a uma redução da síntese de colesterol 
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hepático e uma maior depuração periférica, como consequência, reduz a 

hipertrigliceridemia e eleva HDL (GIRUND, 2016).  

Algumas limitações do estudo devem ser mencionadas, entre elas: o viés de 

seleção da amostra, em que os dados foram coletados retrospectivamente de registros de 

pacientes que foram submetidos à CB; tempo do estudo de apenas um ano; dados 

adicionais que poderiam complementar o trabalho como tipos de técnicas cirurgicas; 

valores de pressão arterial nos determinados tempos e exames bioquímicos adicionais 

como hemoglobina glicosilada e dosagem de insulina. 
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7 CONCLUSÃO 

 

Os resultados do estudo revelaram que na admissão dos pacientes aos 

ambulatórios de CB, os pacientes dos SUS possuíam maior perfil de gravidade de acordo 

com o ACRO escore e maior frequência de obesidade grave, quando comparados aos da 

RS.  

O tempo decorrente entre admissão e o pré-cirúrgico foi maior nos pacientes do 

SUS, quando comparado com RS. Nesse período, não houve alteração clínica das 

comorbidades associadas à obesidade no grupo SUS, sem influência na reabilitação para 

a cirurgia nesse grupo, em contraste com redução no grupo RS, que houve redução da 

HAS. 

Após 3, 6 e 12 meses de CB, não houve diferenças de evolução do ACRO escore 

nos grupos SUS e RS, tornando-os semelhantes. Entretanto, os pacientes do SUS 

apresentaram melhor evolução após a intervenção cirúrgica, com maior redução do 

ACRO e das variáveis antropométricas e bioquímicas. 
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TABELA 1.  Caracterização dos pacientes submetidos à cirurgia bariátrica no SUS e na RS. 

VARIÁVEIS TOTAL 

n=111 

SUS 

n=60 

RS 

n=51 

p 

Idade (anos)¹      39, 6 ± 10, 8       42,5 ± 9,4        37,4 ± 12,0 0,048 

Comorbidades²     

HAS 81 (73,0) 50 (83,3) 31 (60,8) 0,008 

Dislipidemia 65 (58,6) 39 (65,0) 26 (51,0) 0,135 

Diabetes Mellitus 39 (35,1) 27 (45,0) 12 (23,5) 0,018 

Tempo admissão ao pré-

operatório (meses)² 

10 (2; 20)  17 (13; 28,5)   2 (2; 6) <0,001 

Sexo n (%) n (%) n (%)  

Feminino    80 (72, 1) 45 (75,0) 35 (68,6) 0,46 

Estado Nutricional    <0,001 

Sobrepeso 1 (0,9) 0  1 (1,9)  

Obesidade I 27 (24,3) 2 (3,3)  25 (49,0)         

Obesidade II 48 (43,2) 27 (45,0) 21 (41,0)  

Obesidade grave III 35 (31,5) 31 (51,6) 4 (7,8)  

As variáveis foram expressas em Idade em anos expresso como média e desvio padrão; Tempo de admissão expresso com 

mediana e valores máximo e mínimos. SUS= Sistema Único de Saúde; RS= Rede Suplementar; IMC=Índice de Massa 

Corpórea; ACRO= Avaliação das Comorbidades Relacionadas à Obesidade; HAS= Hipertensão Arterial Sistêmica. 
¹ Teste t Student; ² Teste de Mann-Whitney e os demais Teste exato de Fisher com significância p<0,05. 
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TABELA 2. Comparação da evolução dos fatores associados ao risco cardiometabólico de acordo com escore ACRO em pacientes submetidos à 

cirurgia bariátrica no SUS e na RS em diferentes momentos da assistência. 

 

ACRO ESCORE DIABETES MELLITUS DISLIPIDEMIA HAS  

 SUS 

n = 60 

RS 

n = 51 

p* 

 

SUS 

n = 60 

RS 

n = 51 

p* 

 

SUS 

n = 60 

RS 

n = 51 

p* 

 

Admissão n (%) n (%)  n (%) n (%)  n (%) n (%)  

≤ 2 40 (66,7) 43 (84,3) 0,033¹ 27 (45,0) 40 (78,4) <0,0001¹ 13 (21,7) 22 (43,1) 0,015¹ 

≥ 3 20 (33,3) 8 (15,7)  33 (55,0) 11 (21,6)      47 (78,3)    29 (56,2)  

Pré-operatório          

≤ 2 42 (70,0) 46 (90,2) 0,009¹ 31 (51,7) 43 (84,3) <0,000¹ 13 (15,4) 31 (3,7) <0,000 

≥ 3 18 (30,0) 5 (9,0)  29 (48,3) 8 (15,7)  47 (78,3) 20 (39,2)  

Pós-operatório 3 meses           

≤ 2 56 (93,3) 48 (94,1)  54 (90,0) 46 (90,2) 0,937¹ 42 (70,0) 44 (86,3) 0,067 

≥ 3 4 (6,7) 3 (5,9) 1 6 (10,0) 5 (9,8)  18 (30,0) 17 (13,7)  

Pós-operatório 6 meses          

≤ 2 56 (93,3) 50 (98,0) 0,372 56 (93,3) 47 (92,2) 0,811 45 (75,0) 46 (90,2) 0,157¹ 

≥ 3 4 (6,7) 1 (2,0)  4 (6,7) 4 (7,8)  15 (25,0) 5 (9,8)  

Pós-operatório 12 meses          

≤ 2     58 (96,7) 50 (98,0) 1 27 (45,0) 40 (78,4) 1¹ 48 (80,0) 47 (92,2)  

≥ 3 2 (3,3) 1 (2,0)     33 (11,0) 11 (21,6)  12 (20,0) 4 (7,8) 0,069¹ 

          

Valores expressos na forma de n (%); *p= nível de significância; ACRO= Avaliação das Comorbidades Relacionadas à Obesidade; Valores expressos na forma de n (%); *p= 

nível de significância; ACRO= Avaliação das Comorbidades Relacionadas à Obesidade; ≤2 = seria indicada ausência da comorbidades; ≥ 3 = seria presença das comorbidades 

(Diabetes, Dislipidemia e HAS); 

¹Teste do qui-quadrado e os demais Teste exato de Fisher, nível de significância p<0,05. 
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TABELA 3. Evolução e comparação antropométrica dos indivíduos da amostra submetidos à 

cirurgia bariátrica no SUS e no RS. 

VARIÁVEIS 

 

SUS 

n= 61 

RS 

n=51  P 

 

Estado Nutricional pré-operatório¹ n (%) n (%) < 0,0001 

                 Sobrepeso 0  1 (1,9)  

                Obesidade I 13 (21,6) 34 (66,6)  

               Obesidade II 20 (33,3) 14 (27,5)  

           Obesidade grave III 27 (44,9) 2 (3,8)  

Estado Nutricional pós-operatório 12 meses¹   < 0,0001 

Eutrófico 3 (5,0) 9 (17,6)  

Sobrepeso 9 (31,7) 29 (56,9)  

Obesidade I 9 (15,0) 10 (19,6)  

Obesidade II 14 (23,3) 2 (3,9)  

Obesidade grave III 15 (24,9) 1 (1,9)  

 X ± DP X ± DP  

Percentual de perda peso 63,3 ± 25,6 80,0 ± 25,6 0,002 

Peso admissão 133,8 ± 28,1 114,7 ± 22,1 < 0,0001 

Peso pré-operatório 126,4 ± 27,0 109,5 ± 19,5 < 0,0001 

Peso atual 90,3 ± 22,8 79,3 ± 16,6 < 0,0001 

IMC admissão 51,5 ± 9,4 41,1 ± 5,4 < 0,0001 

IMC pré-operatório 
48,7 ± 9,2 39,2 ± 4,4 < 0,0001 

IMC pós-operatório 
34,8 ± 8,7 28,4 ± 4,3 < 0,0001 

CC inicial 
128,17±15,3 114,3±13,0 0,033 

CC final 
105,7 ± 17,6 99,2 ± 12,0 0,028 

As variáveis foram expressas em IMC= Índice de Massa Corpórea admissão (Kg/m²), pré-operatório e pós-operatório 
12 meses; CC = Circunferência da Cintura em cm; Peso em Kg; X ± DP = média e desvio padrão. 

                 ¹Teste Exato de Fisher e os demais aplicou-se o Teste t Student com nível de significância p<0,005. 
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 TABELA 4. Variação no tempo (pré e pós-operatório de 6 e 12 meses) em comparação 

os usuários do SUS e da RS para as variáveis bioquímicos.   

Variável p* Tamanho do efeito (η) 

  

Poder 

observado 

Efeito no Tempo para    

HDL    0,008 0,090 0,807 

LDL < 0,0001 0,340 1,000 

COL < 0,0001 0,284 1,000 

TG < 0,0001 0,455 1,000 

Glic < 0,0001 0,197 1,000 

    

Efeito no Hospital para    

HDL 0,014 0,080 0,750 

LDL 0,046 0,058 0,595 

COL < 0,001 0,063 0,920 

TG 0,363 0,020 0,225 

Glic 0,057 0,029 0,563 

    
*ANOVA com medidas repetidas ao longo do tempo. 
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Figura 2. Evolução da Diabetes Mellitus de acordo ACRO      

escore nos pacientes submetidos à cirurgia bariátrica no SUS. 

SUS= Sistema Único de Saúde; ACRO=Avaliação das 

Comorbidades Relacionadas à Obesidade; PO 3, 6 e 12 meses 

= pós-operatório; Teste de Q Choran p < 0.0000; Teste de 

McNemar p < 0,000 do pré-operatório e PO3 e os demais 

momentos p> 0,005. 
 

   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Evolução da dislipidemia de acordo ACRO escore nos 

pacientes submetidos à cirurgia bariátrica no SUS.SUS= Sistema 

Único de Saúde; ACRO= Avaliação das Comorbidades Relacionadas 

à Obesidade; PO 3, 6 e 12 meses = pós-operatório; Teste de Q Choran 

p < 0.0000; Teste de McNemar p < 0,000 do pré-operatório e PO3 e os 

demais momentos p>0,005. 

 

Figura 4. Evolução da HAS de acordo ACRO escore nos 

pacientes submetidos à cirurgia bariátrica no SUS.SUS= Sistema 

Único de Saúde; HAS= Hipertensão Arterial Sistêmica; ACRO= 

Avaliação das Comorbidades Relacionadas à Obesidade; PO 3, 6 

e 12 meses = pós-operatório; Teste de Q Choran p < 0.0000; Teste 

de McNemar p < 0,000 do pré-operatório e PO3 e os demais 

momentos p> 0,005. 

 

Figura 5. Evolução da diabetes mellitus de acordo ACRO 

escore nos pacientes submetidos à cirurgia bariátrica na RS. 

RS= Rede Suplementar; ACRO= Avaliação das Comorbidades 

Relacionadas à Obesidade; PO 3, 6 e 12 meses = pós-operatório; 

Teste de Q Choran p < 0.000; Teste de McNemar p = 0,005 do 

pré-operatório e PO3 e os demais momentos p>0,005. 

 

Figura 6. Evolução da dislipidemia de acordo ACRO escore nos 

pacientes submetidos à cirurgia bariátrica na RS. RS= Rede 

Suplementar; ACRO= Avaliação das Comorbidades 

Relacionadas à Obesidade; PO 3, 6 e 12 meses = pós-operatório; 

Teste de Q Choran p < 0.000; Teste de McNemar p=0,375 do pré-

operatório e PO3 e os demais momentos p>0,005. 

 

Figura 7. Evolução da HAS de acordo ACRO escore nos 

pacientes submetidos à cirurgia bariátrica na RS. RS= Rede 

Suplementar; HAS= Hipertensão Arterial Sistêmica; ACRO= 

Avaliação das Comorbidades Relacionadas à Obesidade; PO 3, 6 

e 12 meses = pós-operatório; Teste de Q Choran p < 0.000; Teste 

de McNemar p=0,004 da admissão ao pré-operatório e p < 0,000 

do pré-operatório e PO3 e os demais momentos p>0,005. 
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Figura 8. Evolução da glicemia de jejum dos pacientes submetidos à 

cirurgia bariátrica na rede SUS e RS. SUS= Sistema Único de Saúde. 

RS= Rede Suplementar; Pré Op, 6 m e 12 meses = pré-operatório, pós-

operatório de 3 e 12 meses; Teste de ANOVA com medidas repetidas. 

 

Figura 9. Evolução dos triglicerídeos dos pacientes submetidos à 

cirurgia bariátrica na rede SUS e RS. SUS= Sistema Único de Saúde. 

RS= Rede Suplementar; Pré Op, 6 m e 12 meses = pré-operatório, pós-

operatório de 3 e 12 meses; Teste de ANOVA com medidas repetidas. 
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Figura 10. Evolução do colesterol dos pacientes submetidos à cirurgia 

bariátrica na rede SUS e RS. SUS= Sistema Único de Saúde. RS= 

Rede Suplementar; Pré Op, 6 m e 12 meses = pré-operatório, pós-

operatório de 3 e 12 meses; Teste de ANOVA com medidas repetidas. 

 

Figura 11. Evolução do LDL-c dos pacientes submetidos à cirurgia 

bariátrica na rede SUS e RS. SUS= Sistema Único de Saúde. RS= 

Rede Suplementar; Pré Op, 6 m e 12 meses = pré-operatório, pós-

operatório de 3 e 12 meses; Teste de ANOVA com medidas repetidas. 
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Figura 12. Evolução do HDL-c dos pacientes submetidos à cirurgia 

bariátrica na rede SUS e RS. SUS= Sistema Único de Saúde. RS= 

Rede Suplementar; Pré Op, 6 m e 12 meses = pré-operatório, pós-

operatório de 3 e 12 meses; Teste de ANOVA com medidas repetidas. 
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 Tabela 5. Média referente as variáveis bioquímicos dos pacientes submetidos à cirurgia bariátrica no SUS e na RS. 

VARIÁVEIS SUS 

 

 

RS 

 

 Pré-operatório Pós-operatório 3 Pós-operatório 6 Pré-operatório Pós-operatório 3 Pós-operatório 6 

Glicemia de jejum 90,4 ± 15,4 87,3  ± 13,5 79,7  ± 8,6 96,8 ± 23,3 85,3 ± 8,7 83,3 ± 5,8 

Triglicerídeos 134,2 ± 76, 7 110,6 ± 47,8 81,4 ± 30,7 155,9 ± 72, 3 112,6 ± 48,6 86,8 ± 24,6 

Colesterol total 182,5 ± 37,5 174,6 ± 35,3 148,3 ± 27,9 203,0 ± 40,2 175,4 ± 34,5 174,0 ± 30,3 

LDL- c 111,7 ± 29,6 111,2 ± 29,0 88,7 ± 28,2 127,3 ± 32,8 113,3 ± 25,8 101,4 ± 29,1 

HDL- c 45,2 ± 9,4 44,2 ± 10,5 45,0 ± 11,4 41,5 ± 9,0 40,7 ± 9,9 48,7 ± 13,6 

           As variáveis foram expressas em médias e desvio. SUS= Sistema Único de Saúde; RS= Rede Suplementar; 
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REDUÇÃO DO RISCO CARDIOMETABÓLICO EM USUÁRIOS DO 

SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE E DA REDE SUPLEMENTAR SUBMETIDOS À 

CIRURGIA BARIÁTRICA 

 

 

 

REDUCTION OF CARDIOMETABOLIC RISK IN USERS OF THE 

UNIFIED HEALTH SYSTEM AND THE SUPPLEMENTAL HEALTH 

NETWORK SUBMITTED TO BARIATRIC SURGERY 
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RESUMO 

 

 

FUNDAMENTO: Apesar da cirurgia bariátrica (CB) ser utilizada para promover perda 

de peso e, consequentemente, reduzir o risco cardiometabólico (RCM), existe disparidade 

do desempenho dos usuários do Sistema Único de Saúde (SUS) e da Rede Suplementar 

(RS). OBJETIVO: Avaliar o comportamento dos fatores associados ao RCM dos 

pacientes submetidos à CB no âmbito do SUS e RS. MÉTODOS: Os dados foram 

coletados retrospectivamente referente a evolução clínica das comorbidades diabete 

mellitus, dislipidemia e Hipertensão Arterial Sistêmica (HAS), que foram quantificadas, 

procedendo-se do escores relativos à Avaliação das Comorbidades Relacionadas à 

Obesidade (ACRO), de acordo com os seguintes momentos: admissão, pré-operatório e 

nos retornos do pós-operatório (3, 6 e 12 meses). RESULTADOS: A média de idade da 

amostra foi de 39,6 ± 10,8 anos, sendo a maioria do sexo feminino (72,1 %). No momento 

da admissão para a CB, os usuários dos SUS comparativamente aos da RS, tiveram 

maiores frequências de obesidade grave (p<0,0001), HAS (p=0,008) e DM (p=0,018). O 

tempo decorrido entre avaliação inicial e o pré-cirúrgico foi maior para os pacientes do 

SUS (p<0,0001); e nesse período verificou redução do ACRO, as custas da HAS, somente 

no grupo da RS. Todavia constatou-se que os dois grupos apresentaram redução das 

comorbidades no pós-operatório de tal forma que não se observou diferença entre ambos 

no escore ACRO de 3, 6 e 12 meses de CB.  CONCLUSÃO: No âmbito do SUS é 

realizado a CB em pacientes com maior grau de comorbidades, porém a CB propiciou 

redução do RCM semelhante ao verificado na RS. 
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ABSTRACT 

 

 

BACKGROUND: Although bariatric surgery (BS) is used to promote weight loss and, 

consequently, reduce cardiometabolic risk (CR), there is a disparity in the performance 

of users of the Unified Health System (UHS) and the Supplementary Network (SN). 

OBJECTIVE: To evaluate the behavior of the factors associated with CR of the patients 

submitted to BS under UHS and SN. METHODS: The data were collected retrospectively 

regarding the clinical evolution of the comorbidities diabetes mellitus, dyslipidemia and 

systemic arterial hypertension (SAH) , which were quantified, proceeding from the scores 

related to the Assessment of Obesity-Related Comorbidities (AORC), according to the 

following moments : admission, preoperative and in the postoperative returns (3, 6 and 

12 months). RESULTS: The mean age of the sample was 39.6 ± 10.8 years, the majority 

being female (72.1%). At the time of admission for bariatric surgery, UHS users 

compared to SN patients had higher frequencies of severe obesity (p <0.0001), SAH (p = 

0.008) and DM (p = 0.018). The time elapsed between initial and pre-surgical evaluation 

was higher for UHS patients (p <0.0001); and, in this period, there was a reduction of  the 

AORC, at the expense of SAH, only in the SN group. However, it was observed that the 

two groups showed a reduction of comorbidities in the postoperative period in such a way 

that there was no difference between the two in the AORC score of 3, 6 and 12 months 

of BS. CONCLUSION: In the scope of UHS, BS is performed in patients with a higher 

degree of comorbidities but, the BS provided a reduction of the CR similar to that 

observed in SN. 
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1 INTRODUÇÃO 

O consumo excessivo de alimentos de alta densidade energética vinculado ao 

sedentarismo, está positivamente associada ao desenvolvimento da obesidade e dos 

fatores de risco cardiometabólico (RCM), tais doenças que antes eram prevalentes nas 

populações de maior poder aquisitivo, desde da década de 90, destaca-se na literatura em 

indivíduos que vivem em situação de pobreza, constituindo assim uma epidemia 

mundial¹. 

As doenças associadas ao RCM têm impacto financeiro significativo para o 

sistema de saúde brasileiro e ocupam lugar de destaque na morbimortalidade². Dessa 

forma a cirurgia bariátrica (CB) tem se mostrado o método mais efetivo no difícil 

tratamento da obesidade; uma vez que o tratamento convencional baseado em adesão a 

hábitos alimentares saudáveis e a prática de exercício físico, apesar de efetivos, na prática 

tem mostrado recidiva de até 95% ³.  

A CB também proporciona benefícios de melhoria ou resolução completa para 

comorbidades relacionadas à obesidade, dentre elas: a Hipertensão Arterial Sistêmica 

(HAS), diabetes mellitus, dislipidemia, eventos cardiovasculares e bem como a redução 

da mortalidade² 4. 

No Brasil coexistem o Sistema Único de Saúde (SUS), de cobertura universal do 

qual dependem 150 milhões de brasileiros e a Rede Suplementar (RS), de caráter 

predominantemente privado, com 50 milhões de beneficiários5. A literatura aponta 

disparidade entre o tempo de acompanhamento pré-operatório de CB nos sistemas de 

saúde brasileiro, com 14,3 meses no SUS e 2,4 meses na RS 6.  

Todavia, existe escassez na literatura de estudos mostrando a disparidade de 

evolução clínica e nutricional após CB em usuários dos sistemas de saúde brasileiro. 

Consta-se também déficit de instrumentos capazes de analisar adequadamente a relação 

entre risco de morbimortalidade. Dessa forma, Mohamed et al. (2009)7 produziu um 

instrumento capaz de quantificar a melhora ou a reversão dos componentes do RCM e as 

mudanças das comorbidades após a CB. 

Nesse contexto, o presente estudo teve como objetivo de avaliar a evolução dos 

componentes associados ao RCM dos pacientes submetidos à CB no âmbito do SUS e 

RS. 
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111 paciente elegíveis a 
pesquisa

12 meses após a cirurgia

Grupo do SUS- 60

Instrumento: ACRO escore (aplicado em 5 
momentos: adimissão, pré e pós-operatório três, 

seis e 12 meses); e antropometria.

12 meses após a cirurgia

Grupo da RS- 51

Instrumento: ACRO escore (aplicado em 5 
momentos: adimissão, pré e pós-operatório 

três, seis e 12 meses); e antropometria.

4 MATERIAIS E MÉTODOS 

 

4.1 Desenho do estudo  

 

Trata-se de um estudo de caráter observacional, longitudinal e analítico. A 

pesquisa seguiu os componentes do protocolo Strengthening the Reporting of 

Observational Studies in Epidemiology (STROBE)8 para estudos observacionais. 

 

 

4.1 Amostra 

 

A amostra do estudo constitui-se 111 pacientes submetidos à CB entre os anos de 

2007 a 2016, acompanhados pela mesma equipe multidisciplinar, no ambulatório de 

nutrição em cirurgia bariátrica do Hospital Universitário de Sergipe (SUS) e em 

consultório de nutrição situados em clínicas particulares (RS), ambos localizados na 

cidade de Aracaju, Sergipe.  

Os critérios de elegibilidade dos pacientes ao estudo foram indivíduos com idade 

dentro do parâmetro legal para a realização de CB no Brasil (Resolução Conselho Federal 

de Medicina – CFM 2.131/2015)9, entre 16 e 65 anos no momento da cirurgia, 

classificados como aptos à cirurgia de acordo com a resolução supracitada; e que 

apresentassem as seguintes comorbidades associadas à obesidade: HAS, dislipidemia 

e/ou o diabetes mellitus; com pelo menos 1 ano de pós-operatório e dados completos de 

acompanhamento em prontuários.  

Foram excluídos do estudo os pacientes que antes de 1 ano de cirurgia tivesse 

abandonado o acompanhamento médico e nutricional e/ ou com dados incompletos 

necessários à pesquisa; e na condição de gestante durante o primeiro ano pós-cirúrgico. 
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   Figura 1. Desenho do estudo 

 

4.2 Coleta de dados 

 

A coleta de dados foi realizada de forma retrospectiva por meio dos registros em 

prontuários e fichas utilizadas na assistência ambulatorial nutricional dos pacientes 

submetidos à CB.  

Os dados antropométricos foram referentes à altura; peso na admissão, peso pré-

operatório, peso pós-operatório de 12 meses; circunferência da cintura na admissão e pós-

operatório de 12 meses. 

A evolução clínica dos componentes do RCM foi quantificada, conforme proposta 

apresentada em estudos prévios de Mohamed et al. (2009) 7 e Neto-Silva et al. (2014)10, 

procedendo-se ao cálculo de escores relativos à Avaliação das Comorbidades 

Relacionadas à Obesidade (ACRO). Teve como base um sistema de pontos que atribuiu 

escores de 0-5, de acordo com gravidade, para os componentes do RCM: diabetes 

mellitus, dislipidemia e HAS (QUADRO 1.). 

 De acordo com a ACRO uma pontuação ≥ 3 indica que o paciente necessita de 

tratamento médico ou teve complicações relacionadas à doença. Adotamos o ponto de 

corte para ≤ 2 e ≥ 3 para ausência e presença das comorbidades associadas à obesidade, 

respectivamente, de acordo com o estudo de Farinholt et al. (2013) 11. 

Os escores foram atribuídos no momento da admissão, pré-operatório e nos 

retornos do pós-operatório (três, seis e doze meses, aproximadamente). 

QUADRO 1. Avaliação das comorbidades relacionadas à obesidade (ACRO). 

ACRO escore                                                      Descrição 

Diabetes Mellitus 

0 Ausência 

1 Intolerância à glicose 

2 Diabetes mellitus (diagnosticado) 

3 Controlado com antidiabético oral 

4 Insulinoterapia 

5 Complicações clínicas 

Dislipidemia 

0 Ausência 

1 Valores limítrofes (200-239 mg/dL) 

2 Controle convencional (dieta + atividade física) 

3 Medicamento único 

4 Medicamento múltiplo 

5 Não controlada 

Hipertensão 

0 Ausência 

1 Valores limítrofes (sistólica: 130- 139 mmHg; diastólica:85-89 mmHg) 
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2 Controle convencional (dieta + atividade física) 

3 Medicamento único 

4 Medicamento múltiplo 

5 Não controlada 

 

4.3 Análise dos dados 

 

Foram realizadas análises descritivas conforme natureza das variáveis, e aquelas 

que atenderam o pressuposto de normalidade foram expressas em forma média e desvio 

padrão, ademais foram demonstradas em mediana (1º e 3º quartis).  

As variáveis qualitativas foram expressas na forma de frequência simples e 

percentagem. Para comparação entre os grupos SUS e RS referente as variáveis 

quantitativas com pressuposto de normalidade utilizou-se o teste de t de Student para 

dados independentes e as que não atenderam o tal pressuposto, foi empregado o teste 

Mann Whitney. 

A análise de associação entre os âmbitos hospitalares e as variáveis qualitativas 

associadas aos fatores associados ao RCM foi realizado por meio do teste de Qui-

Quadrado ou exato de Fisher. E utilizou-se o teste de Q de Cochran o teste de Mc Nemear 

para analisar a evolução dos pacientes em grupos hospitalares ao longo do tempo por 

meio das categorias do RCM (≤2 e ≥3) comparando os momentos (admissão, pré e pós-

operatório de 3, 6 e 12 meses).  

O estudo de confiabilidade do instrumento ACRO escore foi medido pelo índice 

de α de Cronbach que foi de 0,895 com variação de 0,869-0,882 com base nos itens 

padronizados, seguido do ANOVA com teste de Cochran com intervalo de 95% de 

confiança.  

Considerou-se o nível de significância de 5%. As análises estatísticas foram 

realizadas utilizando o Statistical Package for the Social Science, SPSS, versão 17.0 para 

Windows. 

 

4.4 Considerações éticas 

 

Para o estudo foram seguidas as normas de ética em pesquisas com humano 

conforme a resolução nº 510, de 07/04/2016 do Conselho Nacional de Saúde, norma 

regulamentadora de pesquisa que envolvam a utilização de dados, em concordância com 

os princípios éticos contidos na Declaração de Helsinki, da “World Medical Association”. 
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(1964, reformulada em 1975, 1983, 1989, 1996, 2000, 2008 e 2013)Este estudo foi 

aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) da Universidade Federal de Sergipe 

sob o número do parecer 1276237. 

 

5 RESULTADOS 

 

A amostra dos pacientes submetidos a CB no SUS e na RS do estudo constituiu-

se de 111 indivíduos com idade mínima de 19 anos e máxima de 66 anos, sendo a idade 

da rede SUS significativamente maior (p=0,048) que a da RS. Entre as comorbidades, os 

pacientes na rede SUS apresentaram maior frequência de HAS (p=0,008), seguido de 

diabetes mellitus (p=0,018) quando comparado a RS.  

 

**** Inserir Tabela 1**** 

 

A maioria da amostra em estudo era do sexo feminino (72,1%) e a distribuição foi 

semelhante entre os grupos, o tempo decorrido entre a admissão e a realização da cirurgia 

foi significativamente maior (p <0,001) para os pacientes da rede SUS. 

Com relação ao estado nutricional no período da admissão aos serviços, a maioria 

dos pacientes do SUS possuíam classificação de obesidade grave (obesidade grau III) 

quando comparados aos da RS.  

A comparação entre os grupos SUS e RS em relação a evolução antropométrica 

foi descrita na tabela 1. Observa-se uma diferença significativa no período pré e pós-

operatório em relação ao estado nutricional dos pacientes (p<0,0001), na qual a maioria 

dos pacientes da rede SUS eram classificados em maior gravidade de obesidade 

(obesidade grau II e III). 

Antes e após da intervenção cirúrgica, os pacientes acompanhados pelo SUS 

revelaram maiores médias de peso pré-operatório (p < 0,001), peso pós-cirúrgico (após 

12 meses da cirurgia) (p < 0,001), IMC pré-operatório (p < 0,001), IMC pós-cirúrgico (p 

< 0,001) e circunferência da cintura inicial e final (p < 0,001). Apenas o percentual de 

perda de peso da RS (p = 0,002) foi significativamente superior ao da rede SUS (Tabela 

3). 

 

***** Inserir Tabela 2 ***** 
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A comparação da evolução dos fatores associados à obesidade de acordo ACRO 

escore é demostrada tabela 2. Observa-se que no período da admissão ao serviços de CB, 

os pacientes do SUS apresentaram maior frequência do ACRO ≥ 3 (indicativo de 

necessidade de tratamento medicamentoso crônico ou complicações relacionadas às 

comorbidades) considerando-os assim mais graves em relação a RS. 

 No período pré-operatório os pacientes da rede SUS mantinham o perfil de 

gravidade das comorbidades, e em contrapartida, os pacientes da rede RS reduziram a 

frequência do ACRO ≥ 3. 

Após 3 meses de CB observa-se que houve redução da diabetes mellitus, 

dislipidemia e HAS de acordo com o ACRO escore, mas não houve diferença 

significativa dos fatores associados ao RCM entre os grupos SUS e RS. E nos meses 

subsequentes (6 e 12 meses), manteve-se os resultados anteriores, permanecendo 

semelhantes. 

 

****Inserir Figura 2,  3 e 4**** 

 

A evolução dos pacientes do SUS submetidos a CB aparece nas figuras 1,2 e 3. 

No período da admissão e pré-operatório, não ocorreu mudanças significativas no escore 

ACRO ≥ 3 dos fatores associados ao RCM. E no pré e pós-operatório de 3 meses, 

observou-se redução significativa da frequência da diabetes mellitus (p<0,000), 

dislipidemia (p<0,000) e HAS (p<0,000).  Nos períodos subsequentes do pós-operatório 

de 6 e 12 meses, não houve evolução significativa em relação as comorbidades estudadas. 

 

***** Inserir Figuras  5, 6 e 7***** 

 

A evolução dos pacientes da RS submetidos à CB está ilustrada nas figuras 4, 5 e 

6. No período da admissão e pré-operatório, não foi observado mudança significativa no 

escore ACRO ≥ 3 em relação a diabetes mellitus e dislipidemia, em contrapartida, houve 

declínio da HAS nesse momento (p=0,004). 

No período entre o pré e pós-cirúrgico de 3 meses, ocorreu decréscimo da HAS (p 

=0,001), não havendo mudança da diabetes mellitus e dislipidemia. E nos períodos 

posteriores (3, 6 e 12) não se observou mudança significativa em relação as 

comorbidades. 
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6 DISCUSSÃO 

 

 Na admissão dos usuários ao serviço da CB, os pacientes dos SUS possuia maior 

perfil de gravidade de acordo o ACRO escore e o estado nutricional podendo ser 

considerados, inicialmente mais graves quando comparado aos da RS. 

 O estudo desenvolvido por Guibu et al., (2017)12 demostrou que o perfil da 

população usuária do SUS são de pacientes com mais da metade com apenas o ensino 

fundamental, classificadas em baixa classe média (classe C) e de maiores prevalências de 

doenças crônicas, como hipertensão, obesidade e diabetes mellitus.  

 Estudos mostram13-14 a relação entre baixas condições 

socioeconômica/educacionais e aumento da incidência da obesidade. O fenômeno 

pobreza/obesidade tem sido estudado intensamente e alguns dados vêm aparecendo na 

literatura na tentativa de explicar esta ocorrência15. Tanto o acesso aos alimentos 

ultraprocessados, com altas densidades calóricas, de baixo custo, disponível para a toda 

a população, quanto o consumo desses alimentos associado ao sedentarismo 13. 

Lewis, Edwards-Hampton, Ard (2016) 14 descrevem em seu estudo que a 

capacidade de buscar ou seguir recomendações comportamentais relacionadas a mudança 

de hábitos de vida associado a alimentação e atividade física para perda de peso pode ser 

limitado em baixas condições socioeconômica/educacionais. 

Em relação ao tempo decorrente entre admissão e o pré-cirúrgico o mesmo foi 

maior nos pacientes do SUS quando comparado com RS, esse resultado mostra que existe 

uma grande demanda para o fornecimento da CB no SUS e que provavelmente resulta em 

tempos de espera prolongados. Esse achado corrobora com trabalho de Rasera e 

colaboradores (2017)2 realizado em um centro brasileiro de cirurgia de obesidade, 

mostrando que o intervalo médio entre indicação para cirurgia e o procedimento 

aproximadamente dois anos.  

Um estudo publicado da população canadense elegíveis a CB, demostra que os 

pacientes que buscam passar por um procedimento bariátrico financiado pelo sistema de 

saúde pública enfrentam tempos de espera prolongados de aproximadamente cinco anos 

17. 

Em nossos achados, o período entre a admissão e o pré-operatório não houve 

alteração clínica das comorbidades associadas à obesidade no grupo SUS em contraste 

com redução da HAS no grupo RS.  Os estudos de Marcon et al. (2016) 18, Borisenko et 
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al. (2015) 19 e Gushiken et al. (2010) 20 relataram que o tempo de espera para a cirurgia 

pode levar ao aumento de peso e da morbimortalidade. No estudo conduzido por Marcon 

et al. (2016) 18 o tempo de espera médio foi 24 meses e durante a inscrição de pacientes 

em pesquisa, cinco indivíduos que aguardavam cirurgia foram a óbito.  

Esse resultado pode estar relacionando a dificuldade de acesso ao serviço público 

de saúde, pois existe uma longa fila de espera para a realização da CB pelo SUS, com 

poucos centros credenciados, pequena capacidade de atendimento frente à enorme 

demanda, a demora do agendamento de consulta com especialistas na atenção secundária, 

serviços inviabilizados por infraestrutura ou equipamentos sucateados e falta de alguns 

profissionais nas equipes multidisciplinares 6-15. 

 O perfil do paciente atendido pelo sistema público difere da RS, cujo o tempo de 

espera é menor, desde que o paciente atenda os critérios de elegibilidade para realizar o 

procedimento 5.  

Por meio da ACRO escore identificou-se redução dos fatores associados ao RCM 

no período do pré e pós-cirúrgico de três meses nos dois grupos. Estudo realizados no 

Canadá e na Austrália tiveram resultados semelhantes ao nosso, que embora as taxas de 

complicações tenham sido relatadas como sendo maior entre os pacientes que não 

possuíam seguro privado de saúde, mas a perda de peso e a redução das doenças 

associadas à obesidade associada não foram diferentes dos pacientes públicos 17. 

A redução dos fatores associados ao risco cardiometabólico nos dois grupos nos 

período pós-cirúrgico de três meses pode estar relacionado a restrição calórica, atuação 

de hormônios gastrointestinais e à redução dos parâmetros antropométricos. 

A restrição calórica pode desempenhar perda de peso devido à diminuição 

imediata do consumo alimentar após a CB (para 200-300 kcal/dia) induzindo a redução 

de peso pós-operatório inicial 22 devido a diminuição da capacidade e redução da taxa de 

esvaziamento do estômago, a dificuldade de tolerar a ingestão de alimentos com alta 

osmolaridade, má absorção de gordura e aumento da saciedade 23. 

Mulla et al. (2017) 24 descreve em seu estudo a relação entre hormônios intestinais 

como GLP-1, PYY, ghrelina e oxintomodulina, tais hormônios que atuam com ações 

anorexígenas, promovendo a saciedade precoce, contribuindo assim com a perda de peso. 

Todavia, não está claro até que ponto estes hormônios regulam o apetite e ingestão de 

alimentos no pós-operatório de CB.  

Em relação aos parâmetros antropométricos, o presente estudo obteve resultado 

semelhante ao de Andersson et al. (2013)25, Szczuko et al. (2017)26, Schiavon (2017)27 
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Nassour et al., (2017)28. Este último afirma que a redução dos parâmetros antropométricos 

é mais efetivo no primeiro ano de pós-operatório, principalmente a perda de peso. 

Hemmingsson et al., (2009)29 e Dixon et al., (2016)30 relataram em seus estudos que as 

medidas antropométricas do IMC e CC, fornecem resultados necessários para mensurar 

o RCM, recomendando utilizar esses parâmetros antropométricos como ferramenta 

clínica para fornecer informações sobre RCM e marcadores inflamatórios. 

Andersson et al. (2013) 25 assegura em seu estudo que a CC pode ser usada para 

avaliar reversão da resistência à insulina em pacientes obesos submetidos a CB, após a 

perda de peso, sugerindo que a CC seria um parâmetro valioso para avaliar indiretamente 

o risco de desenvolver diabetes mellitus ou ter uma recaída da doença, após redução de 

peso induzido cirurgicamente. 

Algumas limitações do estudo devem ser mencionadas, entre eles o viés de 

seleção da amostra em que os dados foram coletados retrospectivamente de registros de 

pacientes que foram submetidos a CB; tempo do estudo de apenas um ano; dados 

adicionais que poderia complementar o trabalho tipos de técnicas cirurgicas; valores de 

pressão arterial nos determinados tempos e exames bioquímicos adicionais como 

hemoglobina glicosilada e dosagem de insulina. 

 

7 CONCLUSÃO 

 

Os resultados do estudo revelaram que na admissão dos pacientes aos 

ambulatórios de CB, os pacientes dos SUS possuia maior perfil de gravidade quando 

comparado aos da RS de acordo o ACRO escore e obesidade grave.  

O tempo decorrente entre admissão e o pré-cirúrgico foi maior nos pacientes do 

SUS quando comparado com RS. Nesse período, não houve alteração clínica das 

comorbidades associadas à obesidade no grupo SUS, sem influência na reabilitação para 

a cirurgia nesse grupo, em contraste com redução no grupo RS, que houve redução da 

HAS. 

Após 3, 6 e 12 meses de CB, não houve de diferenças de evolução do ACRO 

escore nos grupos SUS e RS, tornando-os semelhantes. Entretanto os pacientes do SUS 

apresentaram melhor evolução após a intervenção cirúrgica, com maior redução das 

variáveis antropométricas. 
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TABELA 1. Caracterização e evolução antropométrica dos indivíduos da amostra submetidos 

à cirurgia bariátrica no SUS e no RS. 

VARIÁVEIS 

 

SUS 

n= 61 

RS 

n=51 p 

 

Idade (anos)¹       42,5 ± 9,4            37,4 ± 12,0 0,048 
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Comorbidades²    

HAS 50 (83,3) 31 (60,8) 0,008 

Dislipidemia 39 (65,0) 26 (51,0) 0,135 

Diabetes Mellitus 27 (45,0) 12 (23,5) 0,018 

Tempo admissão ao pré-operatório (meses)² 17 (13; 28,5) 2 (2; 6) <0,001 

Sexo n (%) n (%)  

Feminino 45 (75,0) 35 (68,6) 0,46 

Estado Nutricional pré-operatório³   < 0,0001 

 Sobrepeso 0 1 (1,9)  

 Obesidade I 13 (21,6) 34 (66,6)  

 Obesidade II 20 (33,3) 14 (27,5)  

 Obesidade grave III 27 (44,9) 2 (3,8)  

Estado Nutricional pós-operatório 12 meses³   < 0,0001 

Eutrófico 3 (5,0) 9 (17,6)  

Sobrepeso 9 (31,7) 29 (56,9)  

Obesidade I 9 (15,0) 10 (19,6)  

Obesidade II 14 (23,3) 2 (3,9)  

Obesidade grave III 15 (24,9) 1 (1,9)  

 X ± DP X ± DP  

Percentual de perda peso 63,3 ± 25,6 80,0 ± 25,6 0,002 

Peso admissão 133,8 ± 28,1 114,7 ± 22,1 < 0,0001 

Peso pré-operatório 126,4 ± 27,0 109,5 ± 19,5     < 0,0001 

Peso atual 90,3 ± 22,8 79,3 ± 16,6 < 0,0001 

IMC admissão 51,5 ± 9,4 41,1 ± 5,4 < 0,0001 

 IMC pré-operatório 
48,7 ± 9,2 39,2 ± 4,4 < 0,0001 

 IMC pós-operatório 
34,8 ± 8,7 28,4 ± 4,3 < 0,0001 

CC inicial 
128,17±15,3 114,3±13,0 0,033 

CC final 
105,7 ± 17,6 99,2 ± 12,0 0,028 

As variáveis foram expressas em Idade em anos; Tempo de admissão expresso com mediana e valores máximo e mínimos. SUS= Sistema Único de Saúde; RS= Rede 

Suplementar; ACRO= Avaliação das Comorbidades Relacionadas à Obesidade; HAS= Hipertensão Arterial Sistêmica; CC = Circunferência da Cintura em cm; Peso 

em Kg; X ± DP = média e desvio padrão. ¹ Teste t Student;; ² Teste de Mann-Whitney;  ³Teste Exato de Fisher e os demais Teste t Student com nível de significância 

p<0,005.
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TABELA 2. Comparação da evolução dos fatores associados ao risco cardiometabólico de acordo com escore ACRO em pacientes submetidos à 

cirurgia bariátrica no SUS e na RS em diferentes momentos da assistência. 

ACRO ESCORE DIABETES MELLITUS DISLIPIDEMIA HAS  

 SUS 

n = 60 

RS 

n = 51 

p* 

 

SUS 

n = 60 

RS 

n = 51 

p* 

 

SUS 

n = 60 

RS 

n = 51 

p* 

 

Admissão n (%) n (%)  n (%) n (%)  n (%) n (%)  

≤ 2 40 (66,7) 43 (84,3) 0,033¹ 27 (45,0) 40 (78,4) <0,0001¹ 13 (21,7) 22 (43,1) 0,015¹ 

≥ 3 20 (33,3) 8 (15,7)  33 (55,0) 11 (21,6)      47 (78,3)    29 (56,2)  

Pré-operatório          

≤ 2 42 (70,0) 46 (90,2) 0,009¹ 31 (51,7) 43 (84,3) <0,000¹ 13 (15,4) 31 (3,7) <0,000 

≥ 3 18 (30,0) 5 (9,0)  29 (48,3) 8 (15,7)  47 (78,3) 20 (39,2)  

Pós-operatório 3 meses           

≤ 2 56 (93,3) 48 (94,1)  54 (90,0) 46 (90,2) 0,937¹ 42 (70,0) 44 (86,3) 0,067 

≥ 3 4 (6,7) 3 (5,9) 1 6 (10,0) 5 (9,8)  18 (30,0) 17 (13,7)  

Pós-operatório 6 meses          

≤ 2 56 (93,3) 50 (98,0) 0,372 56 (93,3) 47 (92,2) 0,811 45 (75,0) 46 (90,2) 0,157¹ 

≥ 3 4 (6,7) 1 (2,0)  4 (6,7) 4 (7,8)  15 (25,0) 5 (9,8)  

Pós-operatório 12 meses          

≤ 2     58 (96,7) 50 (98,0) 1 27 (45,0) 40 (78,4) 1¹ 48 (80,0) 47 (92,2)  

≥ 3 2 (3,3) 1 (2,0)     33 (11,0) 11 (21,6)  12 (20,0) 4 (7,8) 0,069¹ 

          
Valores expressos na forma de n (%); *p= nível de significância; ACRO= Avaliação das Comorbidades Relacionadas à Obesidade; Valores expressos na forma de n (%); *p= nível de significância; ACRO= Avaliação das Comorbidades Relacionadas 

à Obesidade; ≤2 = seria indicada ausência da comorbidades; ≥ 3 = seria presença das comorbidades (Diabetes, Dislipidemia e HAS); ¹Teste do qui-quadrado e os demais Teste exato de Fisher, nível de significância p<0,05. 
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Figura 2. Evolução da Diabetes Mellitus de acordo ACRO      

escore nos pacientes submetidos à cirurgia bariátrica no SUS. 

SUS= Sistema Único de Saúde; ACRO=Avaliação das 

Comorbidades Relacionadas à Obesidade; PO 3, 6 e 12 meses 

= pós-operatório; Teste de Q Choran p < 0.0000; Teste de 

McNemar p < 0,000 do pré-operatório e PO3 e os demais 

momentos p> 0,005. 
 

   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Evolução da dislipidemia de acordo ACRO escore nos 

pacientes submetidos à cirurgia bariátrica no SUS.SUS= Sistema 

Único de Saúde; ACRO= Avaliação das Comorbidades Relacionadas 

à Obesidade; PO 3, 6 e 12 meses = pós-operatório; Teste de Q Choran 

p < 0.0000; Teste de McNemar p < 0,000 do pré-operatório e PO3 e os 

demais momentos p>0,005. 

 

Figura 4. Evolução da HAS de acordo ACRO escore nos 

pacientes submetidos à cirurgia bariátrica no SUS.SUS= Sistema 

Único de Saúde; HAS= Hipertensão Arterial Sistêmica; ACRO= 

Avaliação das Comorbidades Relacionadas à Obesidade; PO 3, 6 

e 12 meses = pós-operatório; Teste de Q Choran p < 0.0000; Teste 

de McNemar p < 0,000 do pré-operatório e PO3 e os demais 

momentos p> 0,005. 

 

Figura 5. Evolução da diabetes mellitus de acordo ACRO 

escore nos pacientes submetidos à cirurgia bariátrica na RS. 

RS= Rede Suplementar; ACRO= Avaliação das Comorbidades 

Relacionadas à Obesidade; PO 3, 6 e 12 meses = pós-operatório; 

Teste de Q Choran p < 0.000; Teste de McNemar p = 0,005 do 

pré-operatório e PO3 e os demais momentos p>0,005. 

 

Figura 6. Evolução da dislipidemia de acordo ACRO escore nos 

pacientes submetidos à cirurgia bariátrica na RS. RS= Rede 

Suplementar; ACRO= Avaliação das Comorbidades 

Relacionadas à Obesidade; PO 3, 6 e 12 meses = pós-operatório; 

Teste de Q Choran p < 0.000; Teste de McNemar p=0,375 do pré-

operatório e PO3 e os demais momentos p>0,005. 

 

Figura 7. Evolução da HAS de acordo ACRO escore nos 

pacientes submetidos à cirurgia bariátrica na RS. RS= Rede 

Suplementar; HAS= Hipertensão Arterial Sistêmica; ACRO= 

Avaliação das Comorbidades Relacionadas à Obesidade; PO 3, 6 

e 12 meses = pós-operatório; Teste de Q Choran p < 0.000; Teste 

de McNemar p=0,004 da admissão ao pré-operatório e p < 0,000 

do pré-operatório e PO3 e os demais momentos p>0,005. 
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SUBMISSÃO DO ARTIGO 
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Forma e apresentação dos manuscritos 

 

Recomendamos que os autores leiam atentamente as seguintes 

instruções antes de enviar seus manuscritos ao CSP. 

1. A CSP aceita documentos para as seguintes seções: 

1.1 - Perspectivas: análise de temas convergentes, de interesse a 

curto prazo e de importância para a Saúde da População (máximo de 

1.600 palavras);  

1.2 - Debate: análise de temas relevantes no campo da Saúde Pública, 

seguido de comentários críticos feitos por autores convidados 

convidados pelos Editores e a resposta do autor do artigo principal 

(máximo de 6.000 palavras e 5 ilustrações);  

1.3 - Seção Temática: seção destinada à publicação de 3 a 4 artigos ou 

um pequeno debate sobre um tema comum relevante para a Saúde 

Coletiva. Os interessados em enviar documentos para esta Seção devem 

consultar os Editores; 

1.4 - Revisão: revisão crítica da literatura sobre temas relacionados à 

Saúde Pública, máximo de 8.000 palavras e 5 ilustrações. Toda revisão 

sistemática deve ter seu protocolo publicado ou registrado em um 

registro de revisões sistemáticas, como PROSPERO 

( http://www.crd.york.ac.uk/prospero/ ); avaliações sistemáticas devem 

ser enviadas em inglês (leia mais - LINK 3 );  

1.5 - Ensaio: texto original onde um argumento em um tema bem 

circunscrito é desenvolvido e pode ter até 8.000 palavras (leia mais 

- LINK 4 );  

1.6 - Questões metodológicas ( LINK 5): artigos focados na discussão, 

comparação ou avaliação de aspectos metodológicos importantes para o 

campo, seja sobre design de estudo, análise de dados ou métodos 

qualitativos (máximo de 6.000 palavras e 5 ilustrações); Os artigos sobre 

ferramentas de medição epidemiológica devem ser submetidos a esta 

Seção, de preferência de acordo com as regras da Comunicação Breve 

(máximo de 1.700 palavras e 3 ilustrações);  

1.7 - Artigo: resultado da pesquisa de natureza empírica (máximo de 

6.000 palavras e 5 ilustrações). Entre os diferentes tipos de estudos 

empíricos, apresentamos dois exemplos: artigo sobre pesquisa etiológica 

em epidemiologia ( LINK 1 ) e artigo usando metodologia qualitativa 

( LINK 2 ); 

1.8 - Comunicação Breve: relatório dos resultados preliminares da 

pesquisa, ou resultados de estudos originais que podem ser apresentados 

abreviados (máximo de 1.700 palavras e 3 ilustrações);  

1.9 - Cartas: crítica do artigo publicado em uma edição anterior de CSP 

(máximo de 700 palavras);  

1.10 - Resenhas de livros: revisão crítica de livros relacionados ao campo 

do CSP, publicado nos últimos dois anos (máximo de 1.200 palavras). 

2. Apresentação de manuscritos 

http://www.crd.york.ac.uk/prospero/
http://www.scielo.br/img/revistas/csp/links_ing.doc
http://www.scielo.br/img/revistas/csp/links_ing.doc
http://www.scielo.br/img/revistas/csp/links_ing.doc
http://www.scielo.br/img/revistas/csp/links_ing.doc
http://www.scielo.br/img/revistas/csp/links_ing.doc
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2.1 O CSP só considera a publicação de manuscritos originais, 

inéditos, que não estão sendo revisados simultaneamente para 

publicação por qualquer outro jornal. Os autores devem indicar essas 

condições no processo de submissão. Caso a publicação anterior ou a 

submissão simultânea a outra revista seja identificada, o artigo será 

rejeitado. A submissão em duplicidade de um manuscrito científico 

constitui uma violação grave da ética pelo (s) autor (es).  

2.2 As inscrições são aceitas em português, espanhol ou inglês.  

2.3 As notas de rodapé, as notas finais e os anexos não serão aceitos.  

2.4 A contagem de palavras inclui apenas o corpo do texto e referências 

(ver item 12.13).  

2,5 Todos os autores de artigos aceitos para publicação serão 

automaticamente incluídos no banco de dados da revista de consultores, 

e os autores concordam em participar como revisores de artigos 

submetidos no mesmo tema que os seus. 

3. Publicação de ensaios clínicos 

3.1 Os manuscritos que apresentam resultados parciais ou 

completos de ensaios clínicos devem incluir o número eo nome da 

agência ou organização em que o ensaio clínico está registrado.  

3.2 Este requisito cumpre com as recomendações da BIREME / OPAS / 

OMS sobre o Registro de Ensaios Clínicos a serem publicados com base 

nas diretrizes da Organização Mundial de Saúde (OMS), do Comitê 

Internacional de Editores de Revista Médica ( ICMJE ) e do Workshop 

ICTPR. 

3.3 As agências e organizações que registram ensaios clínicos de acordo 

com os critérios ICMJE incluem: 

 Registro de ensaios clínicos da Austrália Nova 

Zelândia (ANZCTR) 

 ClinicalTrials.gov 

 Número de teste controlado aleatório padrão 

internacional (ISRCTN) 

 Nederlands Trial Register (NTR) 

 Registro de ensaios clínicos UMIN (UMIN-CTR) 

 Plataforma Internacional de Registro de Ensaios Clínicos da 

OMS (ICTRP) 

4. Fontes de financiamento 

4.1 Os autores devem divulgar todas as fontes de financiamento 

ou apoio institucional ou privado para a realização do estudo.  

4.2 Os fornecedores de materiais ou equipamentos gratuitos ou com 

desconto devem ser divulgados como fontes de financiamento, incluindo 

a origem (cidade, estado e país).  

4.3 Se o estudo foi realizado sem financiamento institucional e / ou 

privado, os autores devem declarar que a pesquisa não recebeu nenhum 

financiamento. 

http://www.icmje.org/
http://www.anzctr.org.au/
http://www.anzctr.org.au/
http://www.clinicaltrials.gov/
http://isrctn.org/
http://isrctn.org/
http://www.trialregister.nl/
http://www.umin.ac.jp/ctr/
http://www.who.int/ictrp/
http://www.who.int/ictrp/
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5. Conflitos de interesses 

5.1 Os autores devem divulgar eventuais conflitos de interesse, 

incluindo interesses políticos e / ou financeiros associados a patentes ou 

bens e fornecimento de materiais e / ou insumos e equipamentos 

utilizados no estudo. 

6. Autores 

6.1 As contribuições individuais dos vários autores para a 

elaboração do artigo devem ser especificadas.  

6.2 Enfatizamos que os critérios de autoria devem basear-se nos 

requisitos uniformes do ICMJE, que estabelecem o seguinte: o 

reconhecimento da autoria deve basear-se em contribuições substanciais 

para o seguinte: 1. concepção e design, aquisição de dados, ou análise e 

interpretação de dados; 2. redigir o artigo ou revisá-lo criticamente para 

conteúdo intelectual importante; 3. aprovação final da versão a ser 

publicada; 4. O acordo é responsável por todos os aspectos do trabalho, 

garantindo que as questões relacionadas à precisão ou integridade de 

qualquer parte do trabalho sejam devidamente investigadas e 

resolvidas. Os autores devem atender às quatro condições. 

7. Agradecimentos 

7.1 Os agradecimentos potenciais incluem instituições que, de 

certa forma, permitiram ou facilitaram a pesquisa e / ou pessoas que 

colaboraram com o estudo, mas não conseguiram atender aos critérios 

de autoria. 

8. Referências 

8.1 As referências devem ser numeradas consecutivamente na 

ordem em que elas aparecem pela primeira vez no texto. Eles devem ser 

identificados por números árabes de sobrescrito (por exemplo: 

Silva 1 ). As referências citadas devem ser listadas no final do artigo, em 

ordem numérica, seguindo os Requisitos Uniformes para Manuscritos 

Enviados para Revistas Biomédicas 

[ https://www.nlm.nih.gov/bsd/uniform_requirements.html ]. As 

referências como notas de rodapé ou notas finais não serão aceitas. As 

referências citadas apenas em tabelas e figuras devem ser numeradas a 

partir da última referência citada no texto.  

8.2Todas as referências devem ser apresentadas de forma correta e 

completa. A veracidade da informação contida na lista de referências é 

da responsabilidade do (s) autor (es).  

8.3 Se estiver usando um software de gerenciamento de referências 

(EndNote, por exemplo), os autores devem converter as referências ao 

texto. 

9. Nomenclatura 

http://www.icmje.org/ethical_1author.html
https://www.nlm.nih.gov/bsd/uniform_requirements.html
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9.1 O manuscrito deve obedecer às regras da nomenclatura 

zoológica e botânica, bem como às abreviaturas e convenções adotadas 

nos campos especializados. 

10. Ética na pesquisa envolvendo seres humanos 

10.1 A publicação de artigos com resultados de pesquisa 

envolvendo sujeitos humanos está condicionada ao cumprimento dos 

princípios éticos contidos na Declaração de Helsinque (1964, revisada 

em 1975, 1983, 1989, 1996 e 2000), da Associação Médica Mundial.  

10.2 Além disso, a pesquisa deve cumprir a legislação específica 

(quando existente) do país em que a pesquisa foi realizada.  

10.3 Os artigos que apresentam os resultados da pesquisa envolvendo 

seres humanos devem conter uma declaração clara desta conformidade 

(esta declaração deve ser o último parágrafo da seção Metodologia do 

manuscrito).  

10.4Após o manuscrito ser aceito para publicação, todos os autores 

devem assinar um formulário específico, a ser fornecido pela Secretaria 

Editorial do CSP, afirmando seu pleno cumprimento dos princípios 

éticos e legislações específicas.  

10.5 O Conselho Editorial da CSP reserva-se o direito de solicitar 

informações adicionais sobre os princípios éticos adotados na pesquisa. 

11. Processo de submissão on-line 

11.1 Os artigos devem ser enviados eletronicamente através do 

Sistema de Revisão e Gestão de Artigos (SAGAS), disponível 

em: http://cadernos.ensp.fiocruz.br/csp/index.php . 

11.2 Nenhuma outra forma de submissão será aceita. O seguinte é 

instruções completas para submissão. Em caso de dúvida, entre em 

contato com o sistema de suporte SAGAS no seguinte endereço de e-

mail: csp- artigos@ensp.fiocruz.br .  

11.3 O autor deve começar por entrar no SAGAS . Em seguida, digite o 

nome do usuário e a senha para acessar a área restrita de gerenciamento 

de artigos. Novos usuários do SAGAS devem se registrar no link 

"Registrar" na página inicial. Caso tenha esquecido sua senha, solicite 

que ela seja enviada automaticamente da seguinte maneira: "Esquece sua 

senha? Clique aqui". 

11.4 Para novos usuários de SAGAS. Depois de clicar em "Registrar", 

você será direcionado para o registro SAGAS. Digite seu nome, 

endereço, e-mail, telefone e instituição. 

12. Enviando o artigo 

12.1 O envio on-line é feito na área restrita de gerenciamento de 

artigos. O autor deve acessar "Autor Central" e selecionar o link "Enviar 

um novo artigo".  

12.2 A primeira etapa no processo de submissão consiste em verificar as 

Instruções CSP aos Autores.  

O manuscrito só será considerado pela Secretaria de redação do CSP se 

http://www.wma.net/e/policy/b3.htm#_blank
http://cadernos.ensp.fiocruz.br/csp/index.php
mailto:artigos@ensp.fiocruz.br
http://cadernos.ensp.fiocruz.br/csp/index.php


82  

cumprir todos os requisitos uniformes para publicação.  

12.3Durante o segundo estágio, todos os dados referentes ao artigo serão 

inseridos em: título, título abreviado, campo, palavras-chave, divulgação 

de financiamento e conflitos de interesse, resumos e agradecimentos 

quando necessário. Se o desejarem, os autores podem sugerir possíveis 

revisores de pares (nome, email e instituição) que considerem capazes 

de revisar o manuscrito. 

12.4 O título completo (no idioma original do artigo) deve ser conciso e 

informativo, com um máximo de 150 caracteres, incluindo espaços  

12.5 O título curto (no idioma original) pode conter no máximo 70 

caracteres com espaços. 

12.6 As palavras-chave (mínimo de 3, máximo de 5, no idioma original 

do artigo) devem aparecer na Biblioteca Virtual em Saúde / Virtual 

Health Library ( BVS ). 

12.7 Resumo. Com exceção das contribuições enviadas para as seções de 

revisão do livro, letras ou Perspectivas, todas as inscrições de artigos 

devem incluir o resumo no idioma original do artigo, que pode conter 

um máximo de 1.700 caracteres com espaços. Para expandir o alcance 

de artigos publicados, a CSP publica os resumos em português, inglês e 

espanhol. Para garantir padrões de qualidade no trabalho, oferecemos a 

tradução gratuita do resumo nas línguas para publicação.  

12.8 Reconhecimentos . Os agradecimentos de instituições e / ou 

indivíduos podem conter um máximo de 500 caracteres com espaços.  

12.9A terceira etapa inclui o (s) nome (s) completo (s) do (s) autor (es) 

do artigo e respectivas instituições, com o endereço completo, telefone e 

e-mail, bem como uma especificação da contribuição de cada autor. O 

autor que registra o artigo será automaticamente incluído como autor. A 

ordem dos nomes dos autores deve ser a mesma que na publicação.  

12.10 A quarta etapa é a transferência de arquivos com o corpo do texto 

e referências.  

12.11 O arquivo que contém o texto do manuscrito deve ser formatado 

em DOC (Microsoft Word), RTF (Rich Text Format) ou ODT (Open 

Document Text) e não pode exceder 1 MB.  

12.12O texto deve ser formatado com espaçamento de 1,5 cm, fonte 

Times New Roman, tamanho 12.  

12.13    O arquivo de texto deve conter apenas o corpo do artigo e as 

referências bibliográficas. Os seguintes itens devem ser inseridos em 

campos separados durante o processo de submissão: resumos; nome (s) 

do (s) autor (es), mais afiliação institucional ou qualquer outra 

informação que identifique o (s) autor (es); agradecimentos e 

contribuições; ilustrações (fotografias, fluxogramas, mapas, gráficos e 

tabelas).  

12.14 O quinto estágio inclui a transferência dos arquivos com as 

ilustrações do artigo (fotografias, fluxogramas, mapas, gráficos e 

tabelas), quando necessário. Cada ilustração deve ser enviada em um 

arquivo separado, clicando em "Transferir"  

12.15 Ilustrações. As ilustrações devem ser reduzidas ao mínimo, 

conforme especificado no item 1 (fotografias, fluxogramas, mapas, 

gráficos e tabelas).  

12.16 Os autores cobrem os custos das ilustrações que excedem esse 
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limite.  

12.17 Os autores devem obter autorização por escrito de todos os 

respectivos detentores de direitos autorais para reproduzir ilustrações 

publicadas anteriormente.  

12.18 Tabelas. As tabelas podem ter até 17 cm de largura, considerando 

uma fonte de tamanho 9. Eles devem ser enviados no arquivo de texto: 

DOC (Microsoft Word), RTF (Rich Text Format) ou ODT (Open 

Document Text). As tabelas devem ser numeradas (algarismos arábicos) 

na ordem em que aparecem no texto e devem ser citadas no corpo do 

manuscrito. Os dados nas tabelas devem ser inseridos em células 

separadas e divididos em linhas e colunas.  

12.19 Figuras . Os seguintes tipos de figuras serão permitidos pelo CSP: 

Mapas, Gráficos, Imagens de Satélites, Fotografias, Diagramas de Fluxo 

e Fluxogramas.  

12.20 Os mapas devem ser enviados em formato vetorial, e os seguintes 

tipos de arquivos são permitidos: WMF (Windows MetaFile), EPS 

(Encapsuled PostScript) ou SVG (Scalable Vectorial Graphics). Nota: os 

mapas originalmente gerados em formato de imagem ou raster e 

posteriormente exportados para o formato vetorial não serão aceitos.  

12.21 Os gráficos devem ser enviados em formato vetorial e serão 

permitidos nos seguintes tipos de arquivos: XLS (Microsoft Excel), ODS 

(Open Document Spreadsheet), WMF (Windows MetaFile), EPS 

(Encapsuled PostScript) ou SVG (Scalable Vectorial Graphics ).  

12.22Imagens de satélite e fotografias devem ser enviadas em TIFF 

(Tagged Image File Format) ou BMP (Bitmap). A resolução mínima 

deve ser 300dpi (pontos por polegada) e largura mínima de 17,5 cm. O 

tamanho máximo do arquivo é 10Mb.  

12.23 Os diagramas de fluxo e fluxogramas devem ser enviados no 

arquivo de texto ou em formato vetorial e serão permitidos nos seguintes 

tipos de arquivos: DOC (Microsoft Word), RTF (Rich Text Format), 

ODT (Open Document Text), WMF (Windows MetaFile ), EPS 

(Encapsulados PostScript) ou SVG (Scalable Vectorial Graphics).  

12.24 Os números devem ser numerados (números árabes) na ordem em 

que aparecem no texto e devem ser citados no corpo.  

12,25Títulos e legendas de figuras devem ser apresentados em um 

arquivo de texto separado dos arquivos de figuras.  

12.26 Formato do vetor . Um desenho vetorial é gerado com base em 

descrições geométricas de formas e normalmente consiste em curvas, 

elipses, polígonos, texto e outros elementos, ou seja, usando vetores 

matemáticos para sua descrição.  

12.27 Conclusão da submissão . Ao completar todo o processo de 

transferência de arquivos, clique em "Apresentação completa"  

12.28 Confirmação de envio. Depois de concluir a apresentação, o autor 

receberá uma mensagem de e-mail confirmando o recebimento do artigo 

pelo CSP. No caso de você não receber a confirmação do e-mail no prazo 

de 24 horas, entre em contato com a Secretaria de redação do CSP por 

e-mail: csp-artigos@ensp.fiocruz.br . 

13. Monitoramento do processo de revisão do artigo 
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13.1 Os autores podem monitorar o fluxo editorial do artigo 

através do sistema SAGAS. As decisões sobre o artigo serão 

comunicadas por e-mail e disponibilizadas no sistema SAGAS. 

14. Enviando novas versões de artigos 

14.1 Novas versões do artigo podem ser enviadas usando a área 

restrita de gerenciamento de artigos 

( http://cadernos.ensp.fiocruz.br/csp/index.php ) no sistema SAGAS, 

acessando o artigo e clicando em "Enviar Novo Versão". 

15. Prova Digital 

15.1 A autoria dos autores correspondentes acessa a prova digital 

através do sistema 

[ http://cadernos.ensp.fiocruz.br/publicar/br/acesso/login ]. Ver a prova 

do artigo requer o Adobe Reader ou um programa semelhante. O Adobe 

Reader pode ser baixado gratuitamente a partir 

de:  http://www.adobe.com/products/acrobat/readstep2.html .  

15.2 - Para acessar as provas e declarações digitais, o (s) autor (es) 

correspondente (s) devem acessar o link do sistema, 

http://cadernos.ensp.fiocruz.br/publicar/br/acesso/login, usando o login 

e a senha anteriormente registrados no o site CSP. Os arquivos estarão 

disponíveis usando a guia "Documentos", seguindo o procedimento 

passo a passo:  

 

15.2.1- Na guia "Documentos", baixe o arquivo PDF com o texto e as 

declarações: Aprovação da Prova Digital , Transferência de Direitos 

Autorais ( Publicação Científica ) e Termos e Condições ;  

15.2.2 - Encaminhar a prova digital e Transferência de direitos 

autorais ( publicação científica ) para cada um dos autores;  

15.2.3 - Cada autor deve verificar a prova digital e assinar 

a Transferência de direitos autorais ( publicação científica );  

15.2.4- As declarações assinadas pelos autores devem ser digitalizadas e 

encaminhadas pelo autor correspondente através do sistema, na guia 

"Autores". Os documentos devem ser carregados nos espaços para cada 

autor respectivo;  

15.2.5 - Informações importantes para enviar correções à prova:  

15.2.5.1 - A prova digital terá linhas numeradas para facilitar a 

localização das possíveis correções;  

15.2.5.2 - As correções feitas diretamente no arquivo PDF não serão 

aceitas;  

15.2.5.3 - As correções devem ser listadas na guia "Chats", especificando 

os números de linha e as respectivas correções.  

15.3 - As declarações assinadas pelos autores e as correções devem ser 

enviadas dentro de 72 horas através do sistema 

(http://cadernos.ensp.fiocruz.br/publicar/br/acesso/login). 
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