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I REVISÃO DE LITERATURA 

 

 

1. DEFINIÇÃO 

 

 

O diabetes melitos é uma doença considerada epidemia pela Organização Mundial da 

Saúde. É definido como uma anormalidade endócrino-metabólica, caracterizada por uma 

deficiência absoluta do hormônio insulina ou relativa quando sua secreção pelo pâncreas é 

defasada e/ou por uma ação insuficiente do hormônio nos tecidos alvos. 

O diabetes melitos é uma das principais doenças crônicas que afetam o homem, 

acometendo todas as classes econômicas de países em todos os estágios de desenvolvimento. 

Sua prevalência/incidência vem crescendo devido a diversos fatores como, maiores taxas de 

urbanização, industrialização, sedentarismo, obesidade, aumento da esperança de vida e à 

maior sobrevida dos diabéticos. (SESSO et al, 2010) 

De acordo com a fisiopatologia, o diabetes melitos pode ser subdividido em quatro 

tipos: o tipo 1, resultante da destruição autoimune das células beta do pâncreas, caracterizada 

por uma completa ausência de produção de insulina; o tipo 2, que se desenvolve quando há 

uma resistência periférica à ação da insulina e a produção de insulina não é suficiente para 

vencer essa resistência; o diabetes gestacional, na qual a intolerância a glicose ocorre somente 

no período gestacional. Diabetes melitos tipo 2 (DM2) é responsável por 90 a 95% dos casos. 

(DESHPANDE et al, 2008) 
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2. EPIDEMIOLOGIA 

 

 

Sobre a prevalência de diabéticos, entre adultos de 20 a 79 anos, analisando estudos 

realizados em 91 países, identificou-se que haverá uma diferença no aumento da proporção de 

diabéticos de 2010 a 2030 entre países desenvolvidos e em desenvolvimento. Nos primeiros o 

aumento será de 20% e ocorrerá somente na população maior de 60 anos, nos segundos o 

aumento será de 69% e ocorrerá em todas as faixas etárias. (SHAW et al, 2010) 

O aumento na prevalência de diabéticos deve-se ao aumento da população, ao 

envelhecimento, a urbanização e ao aumento da prevalência de obesidade e sedentarismo. 

Dessa forma o maior aumento de diabéticos ocorrerá em regiões urbanizadas, e em ambos os 

sexos, mas entre o sexo masculino será maior em menores de 60 anos, e no sexo feminino 

ocorrerá o contrário. (WILD et al, 2004) 

Essa alta incidência e prevalência na população mundial podem implicar problemas 

econômicos e sociais, tais como a diminuição da produtividade, altos custos do tratamento, 

piora da qualidade de vida e diminuição da sobrevida dos pacientes. (PONTIERI; BACHION, 

2010) O DM2 ainda acarreta grande impacto econômico para as nações. Só nos Estados 

Unidos, por exemplo, os custos diretos e indiretos com a doença no ano de 2007 atingiram 

174 bilhões de dólares anuais e na América Latina e no Caribe no ano 2000 foram de US$ 65 

bilhões. E aproximadamente 40% eram usados para o tratamento das complicações do 

diabetes. (DESHPANDE et al, 2008) 

Em 2002 diabetes era a sexta causa de morte. A duração do diabetes é um importante 

determinador de mortalidade, quanto mais novo se desenvolve o diabetes, maior risco de ter 

uma morte prematura.
 
(DESHPANDE et al, 2008) 

Entre os países europeus, Portugal tem destaque quando considerado o óbito por 

diabetes. Neste país houve um aumento da proporção de mortalidade por diabetes, sendo que 

os óbitos foram maiores no sexo feminino, e que a taxa de mortalidade por diabetes é maior 

nos mais idosos. (COSTA et al, 2010) 
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Prevê-se um aumento de 54% no número de diabéticos em 20 anos, e desses, 36% 

estarão presentes na Índia e na China. Em 2010 o Brasil ocupava o 8º lugar entre os dez países 

com maior número casos de diabetes, em 2030 ocupará a 6ª posição com 8,9 a 11,3 milhões 

de pessoas diagnosticadas. (SHAW et al, 2010); WILD et al, 2004; MORAES et al, 2010) 

Em 2007, um estudo realizado em nove das capitais brasileiras, evidenciou-se que 

46% da população diabética não tinham conhecimento da doença. (MORAES et al, 2010) Em 

estudo realizado em Ribeirão Preto 15% dos pacientes diabéticos desconheciam a condição 

antes da pesquisa e observou-se que a prevalência de diabéticos era maior naqueles com baixa 

escolaridade, com baixa renda e com piores condições de trabalho. (MALERBI et al, 1992) 

Em São Paulo no ano de 2003 foi identificada uma prevalência de diabéticos tipo 2 

que variou de 3 a 10%, classificando-a como nível intermediário. 
 
Esse mesmo estudo achou 

uma prevalência de 4,7% de pré-diagnosticados e 4,4% de pessoas diagnosticadas durante a 

realização do estudo. (GOLDENBERG et al, 2003) 

 

 

3. DIABETES E SUAS COMPLICAÇÕES 

 

 

O diabetes e suas complicações são as principais causas de morbimortalidade nos 

Estados Unidos, contribuindo substancialmente para o aumento nos custos com saúde. Há 

também um aumento no número de crianças e adultos jovens com DM2, que tem levado a 

uma crise na saúde, pois resultará em pessoas com diabetes durante a maior parte da vida. 

(DESHPANDE et al, 2008) Essa alta incidência e prevalência na população mundial podem 

implicar problemas econômicos e sociais, tais como a diminuição da produtividade, altos 

custos do tratamento, piora da qualidade de vida e diminuição da sobrevida dos pacientes. 

(PONTIERI; BACHION, 2010) 

No Brasil, Segundo informações do Sistema Único de Saúde (SUS), o diabetes 

melitos aparece como a sexta causa primária de internações hospitalares e contribui de forma 

significativa (30%-50%) para outros fatores causais de internamento, tais como cardiopatia 
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isquêmica, insuficiência cardíaca, colecistopatia, acidente vascular cerebral e hipertensão 

arterial sistêmica (HAS). (LYRA et al, 2010) 

Em estudo realizado em Belo Horizonte, verificou-se que o DM2 estava associado 

positivamente com a ocorrência de comorbidades como hipercolesterolemia, 

hipertrigliceridemia, HAS e doença cardiovascular. As dislipidemias constituem importante 

risco para a progressão a DM2, sua principal complicação, a aterosclerose, é precoce nos 

diabéticos. Em relação à obesidade, a incidência de DM2 está relacionada com a duração e 

gravidade, sendo a mais importante a obesidade abdominal. (MENEZES et al, 2011) 

Extremamente grave é o fato de que mais de 75% das pessoas com DM2 morrem de 

complicações macrovasculares e tem a expectativa de vida diminuída em até 15 anos. 

(DAVIES et al, 2004) 
  
A HAS está associada com diabetes em todos os grupos etário acima 

de 50 anos, segundo um estudo analítico sobre a população urbana brasileira. Aumentando o 

risco de doença cardiovascular e sugerindo que a lesão endotelial causada pelo DM2 possa 

contribuir para o desenvolvimento da HAS nessa população.(CIPULLO et al, 2009) 

Uma das complicações microvasculares mais importante e mais comum do DM2 é a 

retinopatia diabética que é uma complicação tardia, sendo encontrada após 20 anos de doença. 

A retinopatia diabética é a causa mais frequente de cegueira adquirida que compromete 

pessoas em idade produtiva.
 

Um estudo realizado em Luzerna/SC encontrou-se três 

correlações entre diabetes e retinopatia que se mostraram estatisticamente significantes: uso 

de insulina, doença renal e diminuição de acuidade visual. Pacientes que fazem uso de 

insulina aumentam sua chance de desenvolver retinopatia diabética em 4,68 vezes, com 

doença renal aumentam sua chance em 3,24 vezes e a chance de comprometimento da 

acuidade visual é de 4,30 vezes. (JOST et al, 2010) 

O pé diabético é caracterizado pela presença de lesões nos pés em decorrência das 

alterações vasculares e/ou neurológicas peculiares do DM2. Trata-se de uma complicação 

crônica que ocorre em média após 10 anos de evolução do DM2 e é a causa mais comum de 

amputações não traumáticas. (MILMAN et al, 2011) 

O documento publicado pela Organização Mundial da Saúde descreve cinco fatores 

principais que poderão influenciar a adesão ao autocuidado: características pessoais; condição 

socioeconômica e cultural; e aspectos relacionados ao tratamento, à doença, ao sistema de 

saúde e à equipe profissional.(BOAS et al 2011) Pode-se notar que o conhecimento sobre as 
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medidas e a prática de controle do diabetes pelos idosos têm impacto no uso do serviço de 

saúde. Embora os resultados indiquem que os serviços de saúde estejam garantindo o acesso a 

mais de 70% dos diabéticos que procuram o serviço de rotina por causa da doença, e a 96% 

dos diabéticos que procuram por morbidade referida, o desconhecimento da necessidade de 

controle da doença é ainda alarmante.(MENDES et al, 2011) Num estudo realizado em 

Canaã/PE com 198 pacientes, verificou-se que o DM2 era mais prevalente entre os portadores 

de síndrome metabólica, o que aumentava o risco de eventos cardiovasculares. Observou-se 

ainda que o maior número de diabéticos encontrava-se na população de baixa renda e baixa 

escolaridade.(LYRA et al, 2010) 

 

 

4. DIABETES MELITOS E OS HORMÔNIOS 

GASTROINTESTINAIS 

 

 

O DM2 tem uma fisiopatologia que inclui produção inadequada de glicose pelo 

fígado, predisposição genética, deposição pancreática de amiloide, resistência insulínica e 

baixa ação incretínica.
 
(COHEN et al, 2010) As terapias atuais, incluindo a insulina, dieta, 

exercício físico, modificação de comportamento e agentes orais raramente mantém o paciente 

euglicêmico em longo prazo. Estas terapias não têm reduzido a incidência de complicações da 

diabetes, como o derrame, enfarte do miocárdio, a perda de visão, insuficiência renal, 

amputações e neuropatias. (PORIES et al, 1995) 

Os dois hormônios importante no estímulo incretínico que foram identificados são o 

glucagon-like peptide-1 (GLP-1), presente no sistema nervoso central e nas células L do 

delgado, e polieptideo insulinotrópico dependente da glicose (GIP), sintetizado e secretado no 

duodeno e jejuno proximal, ambos os peptídeos são segregados em resposta a ingestão de 

nutrientes e estimulam a glicose dependente da secreção de insulina. (DAVIDSON et al, 

2008)  Os GIP e GLP-1 estimulam a secreção de insulina só durante a hiperglicemia e não no 

estado normoglicêmico ou hipoglicemia. Existe ainda o peptídeo Y (PPY), uma incretina 
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homóloga ao GLP-1 e também é produzida nas células L do tubo digestório, que atua inibindo 

várias funções do tubo digestório e também pancreática, inclusive a da insulina.
 

(TALAULICAR, 2008; ZEVE; TOMAZ, 2011) 

O GIP é sintetizado e liberado pelas células-K do duodeno e jejuno proximal, em 

resposta à glicose e a ingestão de gordura. Defeitos nos percursos de GIP são considerados 

estar em subjacentes ao DM2, em que o efeito incretina do GIP é atenuado secundário a 

diminuição da expressão de receptores de GIP.(NÄSLUND et al, 2006) Evidências sugerem 

que a secreção e a resposta ao estímulo alimentar de GLP-1 estão reduzidas em obesos e que a 

perda de peso normaliza estes níveis. Além do papel no controle da fome, o GLP-1 também 

aumenta a secreção de insulina, por estimular a expressão do gene da insulina e por 

potencializar todos os passos da sua biossíntese. (ZEVE; TOMAZ, 2011) 

Verificou-se que o efeito incretínico é diminuído no DM2.  O GIP não estimula a 

secreção de insulina, apesar de sua produção ser normal; já a secreção de GLP-1 é reduzida a 

20-30%. (TALAULICAR, 2008)
 

Medicamentos incretinomiméticos, como a exendina-4 e liraglutida, e inibidores da 

enzima dipeptil-dipeptidade IV (DPP-4), como as gliptinas, que prolongam a duração do 

GLP-1 produzido no organismo ou inativando a DPP-4, cuja função é degradar o GLP-1 de 

forma reversível, reduzem hemoglobina glicada (HbA1c) e ambos são eficazes na redução da 

glicemia em jejum e glicemia pós-prandial, os dois principais componentes da HbA1c.
 
A 

terapia baseada em incretina complementa as opções limitadas para alcançar a hiperglicemia 

pós-prandial almeijada e deve ser considerada para pacientes com DM2 leve que estão em 

risco de hipoglicemia e se beneficiariam de perder peso. (TALAULICAR, 2008; DAVIDSON 

et al, 2008) 
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5. CIRURGIA BARIÁTRICA E A RESOLUÇÃO DO DIABETES 

MELITOS 

 

 

Obesidade é classificada de acordo com o índice de massa corpórea (IMC), que é 

calculado pelo peso dividido pela altura ao quadrado. Quando IMC está entre 25 e 29,9 é 

definido como sobrepeso e o IMC maior do que 30 é definido como obesidade, a obesidade 

pode ser dividida em tipo 1, IMC entre 30 e 34,9, tipo 2, IMC entre 35 e 39,9, e tipo 3, IMC 

acima de 40. (LEBOVITZ, 2013) A obesidade promove o surgimento de várias doenças como 

DM2, hipercolesterolemia, hipertrigliceridemia e doença cardiovascular. (YANG et al, 2013)  

Quando associada com tolerância a glicose diminuída, é a principal causa de DM2 e é 

associada com um aumento de 45-55% no risco de mortalidade durante cinco anos. 

(BRANCATISANO et al, 2008) 

Desde 1950 a cirurgia bariátrica vem se tornando o método de maior sucesso para a 

perda de peso e sua manutenção, na obesidade mórbida. Além disso, a cirurgia é capaz de 

resolver várias comorbidades associadas à obesidade, como o DM2, apneia do sono, HAS e 

dislipidemia. Entre os procedimentos de cirurgia bariátrica estão banda gástrica ajustável, 

gastrectomia vertical, gastroplastia, e o bypass gástrico em Y-de-Roux (RYGB). Em 

metaanálise comparativa entre a gastrectomia vertical e o RYGB, evidenciou que ambos 

resultam em diminuição do IMC e perda de peso. Entretanto o IMC naqueles submetidos ao 

bypass gástrico sofreu maior redução do que nos submetidos à gastrectomia vertical, com uma 

diferença sendo estatisticamente significante. (YANG et al, 2013) 

A cirurgia bariátrica é um meio muito eficaz de controlar as doenças relacionadas 

com a obesidade, especialmente DM2, que melhora antes da perda de peso significativa. Este 

fato pode ser explicado, não só por causa do efeito restritivo da cirurgia e certa má-absorção, 

mas também devido ao controle de apetite do paciente e aceleração do trato gastrointestinal 

causada por incretinas (GIP e GLP-1), cuja liberação e efeito são consideravelmente 

aumentadas em pacientes com DM2 submetidos à cirurgia bariátrica. (NAPOLI et al, 2010) 

A resolução clínica do DM2, definida como a independência de todas as medicações 

antidiabéticas, foi alcançada em 48% dos pacientes submetidos à banda gástrica ajustável, 
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84% após RYGB e 98% após derivação biliopancreática. A resolução do DM2 após banda 

gástrica é proporcional à perda de peso. A resolução que ocorre após os dois últimos 

procedimentos acontece muito rápida para ser atribuída apenas à perda de peso, sugerindo que 

pode existir um efeito direto e mais profundo sobre a homeostase da glicose. O efeito 

antidiabético da cirurgia bariátrica perdura por longos períodos, tendo em vista que grandes 

séries de RYGB demonstraram controle glicêmico e níveis normais de hemoglobina glicada 

até com 14 anos de seguimento. (COHEN et al, 2010) 

Com o uso da banda gástrica ajustável sueca em 64 pacientes com intolerância a 

glicose, a perda de peso foi associada à diminnuição da glicemia de jejum, significativamente 

(p<0,0001). Neste grupo, 51 pacientes foram tratados somente com dieta, e nenhum progrediu 

para DM2 numa média de 16 meses. Dos 13 pacientes tratados com hipoglicemiantes orais 

38% evoluiram para o desuso. Pacientes com início mais recente de DM2 tinha uma chance 

melhor de remissão: daqueles com menos de 5 anos de DM2 73% tiveram resolução em 

comparação aos 27% com mais de 5 anos de duração do DM2. Além disso, o duração do 

DM2 resultou em diferenças significativas no nível de HbA1c pós-operatório, um início mais 

recente de DM2 (<5 anos) foi associado a menor HbA1c. O tempo de duração do diabetes e o 

tipo de cirurgia foram significantes ao comparar-se os pacientes que sofreram remissão e os 

que não. De acordo com o tempo de diabetes a remissão foi de 90% entre os com <5 anos, 

54% de 5 a 10 anos, e 62% >10 anos. De forma que o tempo de diabetes interfere na 

quantidade de células-β existentes. 
 
O peso também foi um fator prognóstico importante de 

remissão, aqueles com IMC > 30 kg/m
2
 obtiveram uma taxa maior. (LEE et al, 2012) 

Bypass gástrico em Y-de-Roux mantém uma perda de peso de 33% do peso corporal 

por mais de 10 anos, resultado associado com a normalização dos níveis de glicose em 

pacientes com intolerância à glicose e DM2, na grande maioria dos casos. Para nosso 

conhecimento, não existem outras terapias antidiabéticas que podem produzir o controle da 

glicemia tão eficaz e de longo prazo. . (POLYZOGOPOULOU et al, 2003)
 
RYGB tem um 

efeito positivo de longo prazo tanto na resolução do DM2 e na prevenção de novos casos. 

Hoje, é também claro que bypass gástrico tem um efeito positivo precoce e profundo na 

homeostase da glicose. (NÄSLUND et al, 2006) 

Ao comparar estudos realizados em pacientes com IMC < 35 kg/m
2
 observaram que 

a resolução DM2, em todas as taxas laboratoriais e medidas clínicas disponíveis, ocorreu em 

todas as formas de procedimento, sendo maior para os pacientes após procedimento 
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malabsortivo/restritivo seguida pelos procedimentos malabsortivos e, em seguida, os 

procedimentos restritivos. Curiosamente, a categoria, principalmente malabsortiva de 

procedimentos, que é a classe de operação que normalmente produz a maior redução no IMC 

e excesso de peso em pacientes obesos mórbidos, não efetuou uma redução do IMC 

igualmente dramática nos pacientes de baixo IMC. (FRIED et al, 2010) 

Nos estudos revisados, grupo de pacientes com IMC entre 30 e 35 kg/m
2
, os 

resultados clínicos e laboratoriais foram semelhantes aos alcançados em pacientes obesos 

mórbidos. Em um limiar de IMC de cerca de ≤ 30 kg/m
2
, um mecanismo obscuro ou cascata 

de interações, parece atenuar a perda de peso, facilitando a resolução de DM2 em ambos os 

grupos, mas mais profundamente no grupo de peso no pré-operatório menor.  A duração do 

DM2 também pode influenciar criticamente se um paciente de baixo IMC pode alcançar 

remissão completa. (FRIED et al, 2010) 

Após pacientes obesos mórbidos serem submetidos à cirurgia de derivação gástrica em 

Y-de-Roux observaram que as médias da glicemia já no 1º mês de pós-operatório 

encontravam-se abaixo do valor considerado critério de diagnóstico da síndrome metabólica. 

(AYOUB et al, 2011) O tempo de diagnóstico de DM2 é um fator negativo importante para a 

remissão, assim como a dose de insulina usada no pré-operatório. Pacientes submetidos ao 

RYGB têm resolução clínica ou melhora da dependência de insulina e cerca de metade 

alcança remissão do DM2. (KADERA et al, 2009) 

 

Também com os procedimentos derivativos, como a derivação biliopancreática com 

RYGB, houve uma remissão completa do diabetes em todos os casos e reaparecimento de 

uma resposta normal de insulina aguda após três meses de pós-operatório. A sensibilidade à 

insulina também se tornou normal dentro do mesmo período, embora os pacientes ainda 

estivessem obesos mórbidos. Além disso, a fase aumentada e prolongada da segunda fase de 

secreção de insulina voltou ao normal. (POLYZOGOPOULOU et al, 2003) 

A resolução do DM2 tem sido observada como um benefício adicional no tratamento 

cirúrgico da obesidade mórbida. Dez mulheres obesas mórbidas com DM2 foram submetidas 

à derivação biliopancreática. Os resultados obtidos foram a reversão do diabetes, desde a 

glicemia de jejum até a glicemia 2h após teste de tolerância a glicose oral estavam normais 

numa média de uma a quatro semanas após a cirúrgica. A sensibilidade à insulina aumentou 
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em uma semana após a cirurgia e permaneceu estável após três semanas. (GUIDONE et al, 

2006) 

Sessenta dias após cirurgia bariátrica pacientes com DM2 com menos de dez anos de 

evolução apresentaram redução nos níveis de glicemia de jejum, em 40 mg/dl, de glicemia 

pós-prandial, em 60,5mg/dl, de hemoglobina glicada, em 1,3%, e de insulina, em 15,7µlU/ml. 

(VARASCHIM et al, 2012)
 

Em estudo realizado na Universidade Federal de Sergipe com pacientes obesos 

submetidos à cirurgia bariátrica explanou sobre a redução do nível da insulina e da resistência 

à insulina em apenas quarenta e cinco dias de acompanhamento pós-cirúrgico, e ainda sobre a 

redução dos níveis de IGF-1. (FREIRE, 2006) Num outro estudo acompanhando pacientes por 

um ano, notou-se que os níveis de IGF-1, glicose e insulina tornam-se semelhantes aos de 

pacientes não obesos. (LIMA, 2007) 

Comparando dois critérios de remissão de DM2 em pacientes operados por cirurgia 

bariátrica, e dezoito meses após a cirurgia, as taxas de remissão foram parecidas nos dois 

critérios. O tempo de diabetes teve importância significativa entre as categorias de remissão: 

remissão completa, remissão parcial, sem remissão. (RAMOS-LEVI et al, 2013) As respostas 

de glicose pós-prandial, pró-insulina, insulina, e ácidos graxos livres são semelhantes em 

doentes tratados com cirurgia de duodenal switch em comparação com um grupo de contraste 

de controle com peso normal depois de uma refeição padronizada. (JOHANSSON et al, 2010) 

Ao comparar a evolução do DM2 de pacientes obesos submetidos ao RYGB com 

pacientes obesos em tratamento com hipoglicemiantes elucidou-se, que em relação à perda de 

peso, somente pacientes submetidos ao RYGB tiveram redução. Em dois anos de 

acompanhamento verificou-se uma redução significante na HbA1c no grupo submetido a 

cirurgia, o mesmo não correu no grupo de pacientes em uso de hipoglicemiantes. Em relação 

ao uso de medicações, no início do estudo a proporção dos pacientes que usavam insulina e 

hipoglicemiantes orais era maior no grupo submetido ao RYGB do que no grupo em 

tratamento com medicamento, após os dois anos de acompanhamento, os pacientes do grupo 

de cirurgia regrediram para o tratamento somente com mudança de estilo de vida e 

metformina em maior proporção do que o grupo não cirúrgico. (LESLIE et al, 2012) 

Dos duzentos pacientes diabéticos com IMC < 35 kg/m
2
 submetidos à cirurgia 

metabólica gastrintestinal, 72% obteveram remissão total do diabetes após um ano de 
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seguimento. E aqueles que foram submetidos ao bypass gástrico tiveram melhores resultados 

do que os com cirurgia apenas restritiva. (LEE et al, 2012) O DM2 foi controlado com 

sucesso com a cirurgia de bypass gástrico em pacientes com obesidade mórbida, portanto 

sendo considerado como tratamento cirúrgico para paciente com DM2 e obesidade. 

(HUSSAIN et al, 2009)
 

No estudo em longo prazo, observaram-se melhorias em diversas variáveis 

metabólicas após RYGB em relação aos controles obesos, embora o IMC não tenha 

normalizado após cirurgia. Nos pacientes operados com RYGB ocorreu redução nos níveis de 

insulina, mas uma redução maior em pró-insulina, que foi mantida durante longo tempo de 

seguimento. (HANS-ERIK et al, 2009) 

 

 

6. O DIABETES MELITOS E A CIRURGIA METABÓLICA 

 

 

O procedimento RYGB aumenta a sensibilidade à insulina, mas também pode 

melhorar diretamente a função da célula-β como sugerido pelo relato de pacientes que após a 

cirurgia desenvolveram hipoglicemia hiperinsulinêmica grave (às vezes necessitando de 

pancreatectomia), implicando uma estimulação das células-β. (CUMMINGS; FLUM, 2008)
 

Em estudo comparativo entre pacientes submetidos à derivação biliopancreática e pacientes 

em dieta foi observado que a sensibilidade a insulina assim como o a insulina de jejum 

aumentaram após a derivação biliopancreática. (CHIELLINI et al, 2009) 

O que é surpreendente e interessante não é só a normalização da glicose bem 

sucedida, mas a velocidade em que ocorre. A rápida melhora e resolução da intolerância a 

glicose e DM2 foi observada no início da literatura entre os pacientes que foram submetidos 

ao bypass gástrico. As melhorias foram observadas antes do início da perda de peso 

significativa e, portanto, suscitando que outros fatores além de simples perda de peso foram 

necessários para explicar este fenômeno. (TEJIRIAN et al, 2008) Muitos cirurgiões têm 

observado que pacientes com DM2 apresentam controle glicêmico melhorado muito cedo 
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depois da cirurgia bariátrica, mesmo antes de qualquer perda de peso.(NÄSLUND et al, 2006) 

A combinação restrição/desvio é mais eficaz na produção de remissão do que procedimentos 

puramente restritivos (KADERA et al, 2009) 

Usando duas técnicas diferentes: interposição ileal associado com gastrectomia 

vertical (II-SG) e interposição ileal associado com uma gastrectomia desviada (II-DSG), uma 

redução significativa da utilização de hipoglicemiantes orais também foi observada, com 

13%, ainda com estes agentes no período pós-operatório. Nenhum paciente precisava de 

insulina no pós-operatório. (DEPAULA et al, 2008) 

Uma explicação para a resolução do DM2 após a cirurgia está relacionada com as 

mudanças hormonais gastrointestinais que ocorrem após a alteração na anatomia do jejuno, a 

secreção destes hormônios incretivas: GLP-1, GIP, grelina e leptina (hormônios que 

estimulam a secreção de insulina após o trato gastrointestinal entrar em contato com 

alimentos) é alterada.  (TEJIRIAN et al, 2008) 

O controle glicêmico parece ser secundário às alterações gastrointestinais. Duas 

hipóteses foram levantadas para explicar que parte do intestino é responsável pela remissão de 

diabetes. A hipótese “Foregut” afirma que os alimentos desviados 

do duodeno e jejuno proximal evita a secreção de substâncias, ainda não identificadas, que 

podem promover a resistência à insulina e DM2. A hipótese “Hindgut” estabelece que uma 

chegada mais rápida dos alimentos digeridos até ao final do trato gastrointestinal melhora o 

metabolismo dos hidratos de carbono através de um aumento da secreção de GLP-1 e outros 

péptidos anorexígenos. (TAVARES DE SA et al, 2011) 

O DM2 é uma doença na qual a secreção de insulina é desordenada num cenário de 

resistência periférica à insulina, os diabéticos possuem uma resposta deficiente da incretina.
 
O 

GLP-1 estimula a secreção de insulina pelas células das ilhotas do pâncreas, quando o tempo 

de trânsito intestinal é aumentado, após a gastroplastia, o GLP-1 é liberado mais cedo, com 

um aumento significativo do efeito de incretina. (IKRAMUDDIN; BUCHWALD, 2001) 

O trato gastrointestinal, em contato com os alimentos e, especialmente, com os 

carboidratos, estimula a secreção de insulina pela liberação de transmissores endócrinos, 

incretinas. (PORIES et al, 1995) 
 
Impedindo a passagem de nutrientes através do duodeno, por 

operações de bypass gastrointestinal, melhora a tolerância à glicose em pacientes diabéticos, o 

que seria inadequado para homeostase da glicose em indivíuos normais. Sendo assim, o DM2 
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pode ser caracterizado por um componente de disfunção 

duodeno-jejuno.
 
(RUBINO, 2008) 

Múltiplos estímulos, incluindo sinais neurais e hormonais intestinais, além da 

glicose, estimulam as células-β a secretarem insulina. O papel dos hormônios do intestino é 

particularmente importante porque pode afetar aspectos relacionados ao controle glicêmico, 

incluindo a secreção de insulina glicose-dependente, a inibição do glucagon, o esvaziamento 

gástrico e a saciedade. A ação da incretina resulta não apenas no controle da glicose na 

sequência do RYGB, mas também na normalização das enzimas hepáticas, ácido úrico, 

lípidos, pressão arterial e síndrome metabólica. (HUSSAIN et al, 2009) 

O aumento de GLP-1 e PYY pode melhorar a secreção de insulina e, eventualmente, 

a ação. Estudos relataram recentemente resultados precoces de interposição ileal em seres 

humanos, sugerindo que a operação possa melhorar o diabetes. Estudos mostraram que as 

operações de bypass gastrointestinal podem controlar o diabetes por mecanismos 

independentes do tratamento da obesidade e da perda de peso induzida cirurgicamente. Por 

conseguinte, a DM2 é potencialmente passível de tratamento cirúrgico. (RUBINO, 2008) 

Recentes estudos descreveram que a resposta aguda da insulina à glicose intravenosa 

e a fase rápida da insulina à glicose oral têm uma melhora após a cirurgia de bypass gástrico. 

(SCOPINARO et al, 2011) 

Alguns autores descreveram em diabéticos a grelina com capacidade bioquímica de 

diminuir a produção pancreática de insulina. (COHEN et al, 2010) Com a remoção do fundo 

gástrico, local de maior produção da grelina, além de diminuir o esvaziamento gástrico, 

diminuindo o aporte de glicose no intestino, retira um possível bloqueador da produção de 

insulina. (ANVARI, 2011) 

Tanto o RYGB e derivação biliopancreática com switch duodenal (BPD-DS) devem 

ser consideradas potenciais terapias para DM2, sendo o BPD-DS considerado um 

procedimento de cirurgia bariátrica mais complexo do que RYGB. (JOHANSSON et al, 

2010) 

Na Conferência Internacional sobre a Cirurgia Gastrointestinal para Tratamento de 

Diabetes Melitos Tipo 2, a cirurgia metabólica gastrointestinal foi proposta como tratamento 

cirúrgico para DM2 não compensada em pacietens com IMC < 35kg/m
2 

nos Estados Unidos 
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da América. O bypass gástrico em Y-de Roux foi a cirurgia recomendada, pois a banda 

gástrica ajustável (LAGB) não ativa mecanismos para resolução do diabetes melitos 

independente da perda de peso e a derivação biliopancreática é uma cirurgia de alto risco.
 

Cirurgia metabólica é definida como qualquer alteração no trato gastrointestinal, que altere a 

passagem do alimento e acarrete na melhora do diabetes melitos, baseada em mecanismos 

independentes da perda de peso. (RUBINO et al, 2011) 

Tavares de Sa et al, 2011 ao analisarem a eficácia do RYGB em pacientes com IMC 

entre 30 e 35 kg/m
2
 houve uma redução de 46% na glicemia de jejum e uma redução de 27% 

na HbA1c. Vinte pacientes (74%) deixaram de usar medicamentos antidiabéticos. A remissão 

de DM2 ocorreu em 13 pacientes (48%) e controle glicêmico, de acordo com a Sociedade 

Americana de Diabetes, sem medicação foi alcançado em 20 pacientes (74%). Todos os 

pacientes apresentaram melhora nos níveis de glicemia em comparação com o período pré-

operatório. Apenas dois pacientes não apresentaram glicemia normal após a cirurgia, mas 

alcançaram níveis laboratoriais mais baixos e menos doses necessárias de medicamento para 

diabetes. A remissão do diabetes e controle glicêmico não foram afetados pelo tipo de 

medicamento usado no pré-operatório ou o peso anterior. No entanto, os pacientes com menos 

de sete anos de diagnóstico de diabetes conseguiram um melhor controle glicêmico (p = 0,03), 

e para a resolução, nenhuma diferença foi encontrada, mas o valor de p foi baixo o suficiente 

para sugerir uma tendência (p = 0,08). Os pacientes submetidos ao procedimento cirúrgico 

neste estudo alcançaram o IMC ideal até 25 kg/m
2
, e nenhum paciente ficou com IMC abaixo 

de 20 kg/m
2
. Demonstrando assim que RYGB em pacientes com DM2 e obesidade grau I 

promove controle glicêmico e do peso a valores similares à população sem diabetes.  

Na tentativa de estudar nova técnica cirúrgica para o tratamento de diabetes que não 

fosse associada à perda de peso, foi realizado um estudo com 36 pacientes submetendo-os ao 

bypass duodeno-jejunal. Na quinta semana após a cirurgia, os pacientes estavam euglicêmicos 

e livre de todos os medicamentos antidiabéticos, os níveis de hemoglobina glicada foram < 

6g/dL na visita de acompanhamento nove meses após a cirurgia, e não houve mudanças 

significativas no IMC.  No entando o segmento a longo prazo destes pacientes ainda não é 

conhecido. (COHEN et al, 2007) 

Baseado nos resultados alvissaremos de melhora do perfil glicêmico após a cirurgia 

bariátrica, muitos centros de pesquisa ao redor do mundo, principalmente os ligados a 

serviços universitários, iniciaram estudos sobre a cirurgia no paciente diabético não obeso.  
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Com o objetivo de oferecer o mesmo benefício metabólico da cirurgia bariátrica, mas 

sem perda de peso significativa, a Universidade Federal de Sergipe, pelo Departamento de 

Medicina e Hospital Universitário iniciaram estudo para cirurgia do diabetes em outubro de 

2010. Inicialmente, o projeto foi apreciado pelo Comitê de ética por um período de um ano e 

meio, e, após liberação, o trabalho foi iniciado conjuntamente nos ambulatórios de cirurgia e 

de endocrinologia. 

A presente pesquisa descreve os dois primeiros casos de pacientes não obesos 

diabéticos operados com sucesso no Hospital Universitário da Universidade Federal de 

Sergipe que tem se mostrado na vanguarda do conhecimento médico. 
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RESUMO 

 

O diabetes mellitus é uma doença considerada uma epidemia pela Organização Mundial de 

Saúde. O diabetes tipo 2 foi controlado com sucesso com a cirurgia bariátrica em pacientes 

com obesidade mórbida, passando a ser considerada como tratamento cirúrgico para paciente 

com diabetes tipo 2 e obesidade. Com o objetivo de obter os mesmos benefícios metabólicos 

da cirurgia bariátrica, mas sem significativa perda de peso, iniciou-se a presente pesquisa e 

são apresentados os resultados preliminares. Os paciente que estavam de acordo com os 

critérios de inclusão foram submetidos à cirurgia de derivação duodeno-ileal a 250 cm da 

válvula ileocecal (técnica de Marchesini modificada), a paciente 1 tinha diabetes há 13 anos e 

usava 28 unidades de insulina e apresentava o perfil glicêmico pré-operatório: glicemia de 

jejum de 218mg/dl, hemoglobina glicada 10,2%, peptídeo C basal 1,78 ng/dl; e no décimo 

segundo mês de pós-operatório: glicemia de jejum de 98mg/dl, uma hemoglobina glicada 

6,8%. E a paciente 2 era diabética há 6 anos e usava 50 unidades de insulina e apresentava o 

perfil glicêmico pré-operatório: glicemia de jejum de 152mg/dl, hemoglobina glicada 10,5%, 

peptídeo C basal 1,08 ng/dl; e no sexto mês de pós-operatório: glicemia de jejum de 

103mg/dl, uma hemoglobina glicada 6,5%, peptídeo C basal 1,97 ng/dl. As pacientes que no 

pré-operatório, mesmo em uso de insulina e hipoglicemiantes, mantinham glicemias elevadas 

e valores de hemoglobinas glicadas acima de 7%, após a cirurgia controlaram os valores 

glicêmicos e reduziram a hemoglobina glicada apenas com hipoglicemiantes orais. Além do 

controle glicêmico, apresentaram melhora no perfil lipídico. Em conclusão os dois pacientes 

apresentaram melhora no perfil glicêmico com controle do diabete e correção da dislipidemia 

após cirurgia metabólica e não apresentaram intercorrências no acompanhamento pós-

operatório. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Diabetes melitos, Bypass gástrico em Y-de-Roux, Hemoglobina 

glicada, Peptídeo C, Glicemia de jejum  

 

 

ABSTRACT 

 

Diabetes mellitus is a disease considered an epidemic by the World Health Organization. 

Type 2 diabetes was controlled successfully with bariatric surgery in morbidly obese patients, 

becoming regarded as surgical treatment for patients with type 2 diabetes and obesity. In order 
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to get the same metabolic benefits of bariatric surgery, but no significant weight loss, began 

this research and the preliminary results are presented. The patient agreed with the inclusion 

criteria underwent bypass surgery duodenal-ileal 250 cm from the ileocecal valve (Marchesini 

modified technique), patient 1 had diabetes for 13 years and used 28 units of insulin and 

presented the preoperative glycemic control: fasting blood glucose of 218mg/dl, 10.2% 

glycated hemoglobin, basal C-peptide 1.78 ng/dl and in the twelfth month postoperatively: 

fasting glucose of 98mg/dl a glycated hemoglobin 6.8%. And the second patient was diabetic 

for 6 years and used 50 units of insulin and glucose profile presented the preoperative: fasting 

blood glucose of 152mg/dl, 10.5% glycated hemoglobin, basal C-peptide 1.08 ng / dl and the 

sixth month postoperatively: fasting blood glucose of 103mg/dl a glycated hemoglobin 6.5%, 

basal C-peptide 1.97 ng/dl. The patients preoperatively, even with the use of insulin and 

hypoglycemic agents, blood glucose remained high and glycated hemoglobin values above 

7% after surgery controlled the blood glucose levels and reduced glycated hemoglobin only 

oral hypoglycemic agents. Beyond glycemic control, showed an improvement in the lipid 

profile. In conclusion the two patients showed improvement in glycemic control with control 

of diabetes and dyslipidemia after correction of metabolic surgery with no complications and 

postoperative follow-up. 

 

KEY-WORDS: Diabetes mellitus, Bypass gástrico em Y-de-Roux, glycated hemoglobin, 

Peptídeo C, fasting blood glucose 

 

 

 

INTRODUÇÃO 

 

O diabetes mellitus (DM) é uma doença considerada epidemia pela Organização Mundial da 

Saúde. É definido como uma anormalidade endócrino-metabólica, caracterizada por uma deficiência 

absoluta do hormônio insulina ou relativa quando sua secreção pelo pâncreas é defasada e/ou por uma 

ação insuficiente do hormônio nos tecidos alvos.
(1) 

De acordo com a fisiopatologia, o diabetes mellitus pode ser subdividido em quatro tipos: o 

tipo 1, resultante da destruição autoimune das células beta do pâncreas, caracterizada por uma 

completa ausência de produção de insulina; o tipo 2, que se desenvolve quando há uma resistência 
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periférica à ação da insulina e a produção de insulina não é suficiente para vencer essa resistência; o 

diabetes gestacional, na qual a intolerância a glicose ocorre somente no período gestacional. Diabetes 

tipo 2 é responsável por 90 a 95% dos casos.
(1) 

Shaw et al.
(2) 

realizaram uma estimativa sobre o aumento da prevalência de diabéticos entre 

2010 e 2030, entre adultos de 20 a 79 anos, analisando estudos realizados em 91 países. Esse estudo 

identificou que haverá uma diferença no aumento da proporção de diabéticos de 2010 a 2030 entre 

países desenvolvidos e em desenvolvimento, nos primeiros o aumento será de 20% e ocorrerá somente 

na população maior de 60 anos, nos segundos o aumento será de 69% e ocorrerá em todas as faixas 

etárias.
 

O aumento na prevalência de diabéticos deve-se ao aumento da população, ao 

envelhecimento, a urbanização e ao aumento da prevalência de obesidade e sedentarismo. Dessa forma 

o maior aumento de diabéticos ocorrerá em regiões urbanizadas.
(3)

 

Segundo Deshpande, 2008
(1Erro! Fonte de referência não encontrada.)

, o diabetes e suas complicações 

são a principal causa de morbimortalidade nos Estados Unidos, contribuindo substancialmente para o 

aumento nos custos com saúde. Há também um aumento no número de crianças e adultos jovens com 

diabetes tipo 2, que tem levado a uma crise na saúde, pois resultará em pessoas com diabetes durante a 

maior parte da vida. 

Goldenberg et al. 
(4) 

em São Paulo no ano de 2003 identificaram uma prevalência de 

diabéticos tipo 2 que variou de 3 a 10%, classificando-a como nível intermediário. 
 
Esse mesmo estudo 

achou uma prevalência de 4,7% de pré-diagnosticados e 4,4% de pessoas diagnosticadas durante a 

realização do estudo.  

O Diabetes Mellitus tipo 2 (DM2) ainda acarreta grande impacto econômico para as nações. 

Só nos Estados Unidos, por exemplo, os custos diretos e indiretos com a doença no ano de 2007 

atingiram 174 bilhões de dólares anuais e na América Latina e no Caribe no ano 2000 foram de US$ 

65 bilhões. 
(5) 

 

No Brasil, segundo informações do Sistema Único de Saúde (SUS), o diabetes mellitus 

aparece como a sexta causa primária de internações hospitalares e contribui de forma significativa 

(30%-50%) para outros fatores causais de internamento, tais como cardiopatia isquêmica, insuficiência 

cardíaca, colecistopatia, acidente vascular cerebral e hipertensão arterial.
(5) 

Uma das complicações microvascular mais importante e mais comum do diabetes mellitus é 

a retinopatia diabética que é uma complicação tardia, sendo encontrada após 20 anos de doença. A 

retinopatia diabética é a causa mais frequente de cegueira adquirida que compromete pessoas em idade 
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produtiva.
(6)  

O pé diabético é caracterizado pela presença de lesões nos pés em decorrência das 

alterações vasculares e/ou neurológicas peculiares do DM. Trata-se de uma complicação crônica que 

ocorre em média após 10 anos de evolução do DM e é a causa mais comum de amputações não 

traumáticas.
(7) 

 
 

A obesidade, quando associada com tolerância a glucose diminuída, é a principal causa de 

diabete mellitus tipo 2 e é associada com um aumento de 45-55% no risco de mortalidade durante 5 

anos.
(8) 

Segundo Brancatisano et al
 (8)

 cirurgia bariátrica tem causado uma perda 48-70% do excesso 

de peso. O bypass gástrico em Y-de-Roux tem sido proposta a terapia mais efetiva para diabetes 

mellitus tipo 2, com resolução do diabetes na maioria dos pacientes. Napoli et al.
(9) 

realizou um estudo 

com 38 pacientes obesos não diabéticos e 44 pacientes obesos e diabéticos, todos foram submetidos ao 

bypass gástrico em Y de Roux. Em um ano de pós-operatório, perda de peso e a melhora metabólica 

foram claramente percebidas em ambos os grupos do estudo (obesos não diabéticos e obesos 

diabéticos). Isso foi mantido até o 3º ano de PO, sem significante ganho de peso ou alteração na 

glicemia de jejum.
 

O que é surpreendente e interessante não é só a normalização da glicose bem sucedida, mas a 

velocidade em que ocorre. As melhorias foram observadas antes do início da perda de peso 

significativa e, portanto, outros fatores do que simples perda de peso foram necessários para explicar 

este fenômeno.
(10)

  

Uma explicação para a resolução do DM2 após a cirurgia está relacionada com as mudanças 

hormonais gastrointestinais que ocorrem. Após a alteração na anatomia do jejuno, a secreção destes 

hormônios incretinas (hormônios que estimulam a secreção de insulina após o trato gastrointestinal 

entrar em contato com alimentos: glucagon likepeptide-1, péptido inibidor gástrico, grelina e leptina) é 

alterada.
(10) 

No entanto, qual o papel do tratamento cirurgico para o paciente diabético e não obeso 

continua sendo tema controverso e ainda sem resposta. Além disso, em qual momento da evoução da 

doença poderia ser empregado e qual tipo de cirurgia são questões ainda sem resposta ideal. 

Na atualidade, alguns serviços universitários ao redor do mundo iniciaram protocolos de 

pesquisa no intuito de responder em tais questionamentos. 

O objetivo do presente trabalho é apresentar os resultados preliminares de uma investigação 

científica de cirurgia metabólica em pacientes diabéticos e não obesos. 

Os autores informam que não há nenhum conflito de interesse. 
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METODOLOGIA 

 

O estudo foi realizado no Hospital Universitário da Universidade Federal de Sergipe, e o 

projeto de pesquisa CAAE nº158/2010 submetido à aprovação do comitê de ética. Os pacientes foram 

encaminhados e acompanhados pelo ambulatório de cirurgia e endocrinologia do serviço, após uma 

análise específica foram incluídos os pacientes que atenderam aos critérios de inclusão: portadores de 

diabetes mellitus tipo 2 com peptídeo C basal >1ng/dl ou pós-estímulo >2ng/dl com um mínimo de 5 

anos de doença diagnosticada; idade superior a 18 anos e inferior a 60 anos; IMC ≤ 35kg/m
2
; clearence 

de creatinida >50ml/min; hemograma, leucograma e função hepática normais; sorologias negativas 

para hepatite B,C e HIV; radiografia de tórax e ultrassom abdominais normais; ausência de processo 

infeccioso ativos; ausência de doença coronariana ativa; sem história de cirurgia gastroduodenal 

prévia; não estar em uso de corticoterapia. 

A técnica cirúrgica aplicada foi a técnica do professor Marchesini modificada, a qual 

consiste na dissecção e liberação da grande curvatura gástrica a partir de 10cm do piloro em direção ao 

duodeno até o limite do pâncreas, seguida de uma dissecção e liberação da pequena curvatura gástrica, 

realiza-se a secção duodenal junto ao pâncreas, e uma anastomose término-lateral duodeno-jejunal a 

250 cm da válvula íleo-cecal.  

 

RESULTADOS 

 

Os dois pacientes do sexo feminino foram avaliados através de consultas clínica e exames 

complementares. Com critérios de inclusão atendidos os pacientes foram submetidos à cirurgia de 

derivação gastroileal sob a técnica do professor Marchesini modificada. 

A primeira paciente tinha 50 anos, peso de 65,5kg, IMC de 24,6kg/m
2
, com diagnóstico de 

diabetes mellitus tipo 2 havia 13 anos, em uso de medicações hipoglicemiantes orais e insulina há 3 

anos. Antes da cirurgia, as medicações utilizadas eram Vildagliptina 50mg 12/12h, 

Metformina/Glibenclamida 500/5 8/8h, Alisquireno 150 mg/dia; uso de  insulina NPH, 28UI à noite. 

Os exames pré-operatórios mostravam uma glicemia de jejum de 218mg/dl (Gráfico 2), HbA1c 10,2% 

(Gráfico 1), peptídeo C basal 1,78 ng/dl(Gráfico 3), colesterol total  218mg/dl, HDL 50mg/dl, LDL 

141mg/dl, triglicérides 127mg. Foi submetida a cirurgia em setembro de 2011, com boa evolução pós-

operatória, com melhora do perfil glicêmico. Após 1 mês da cirurgia a paciente encontrava-se em uso 

de metformina se glicemia maior 180mg/dl. Nos terceiro, sexto e décimo segundo meses de pós-



40 
 

operatório encontrava-se em uso de metformina/glibenclamida 500/5mg antes do almoço e 

metformina/glibenclamida 500/2,5mg antes do jantar. Foi observada diminuição no peso de 15%, no 

perfil glicêmico e no perfil lipídico (Tabela 1). As funções hepática e renal permaneceram inalteradas, 

os valores iniciais e finais, respectivamente, GGT 31U/L e 31U/L, AST 23U/L e 40U/L, ALT 17U/L e 

32U/L, Uréia 22mg/dl e 21mg/dl, creatinina 0,6mg/dl e 0,6mg/dl. 

A segunda paciente tinha 59 anos, peso de 74,5kg, IMC de 27,7kg/m
2
, com diagnóstico de 

diabetes mellitus tipo 2 havia 6 anos, em uso de medicações hipoglicemiantes orais e insulina há 3 

anos. Antes da cirurgia as medicações utilizadas eram Metformina 1600mg/dia; uso de insulina NPH, 

34UI pela manhã e16UI à noite. Os exames pré-operatórios mostravam uma glicemia de jejum de 

152mg/dl (Gráfico 2), uma HbA1c 10,5% (Gráfico 1), peptídeo C basal 1,08ng/dl (Gráfico 3), 

colesterol total  269mg/dl, HDL 50mg/dl, LDL 176mg/dl, triglicérides 214mg/dl. Foi submetida a 

cirurgia em abril de 2012, com boa evolução pós-operatória, com melhora do perfil glicêmico. No 

terceiro mês de pós-operatório a paciente encontrava-se em uso de metformina 1700mg/dia e 

glibenclamida pela manhã. No sexto mês de pós-operatório encontrava-se em uso de metformina 

1700mg/dia e glimeperida em jejum. Foi observada uma diminuição no peso de 11%, no perfil 

glicêmico e no perfil lipídico (Tabela 1). A função hepática alterada, com valores iniciais e finais, 

respectivamente, GGT 31U/L e 32U/L, AST 14U/L e 42U/L, ALT 12U/L e 55U/L, a função e renal 

permaneceu inalterada, creatinina 0,5mg/dl e 0,5mg/dl, inicial e final respectivamente. 

Gráfico 1: Comparação entre as pacientes 1 e 2 em relação a evolução da hemoglobina glicada 

(HbA1c) ao longo do primeiro ano de acompanhamento. 
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Gráfico 2: Comparação entre as pacientes 1 e 2 em relação a evolução da glicemia de jejum ao longo 

do primeiro ano de acompanhamento. 

 

Gráfico 3: Comparação entre as pacientes 1 e 2 em relação a evolução do peptídeo C ao longo do 

primeiro ano de acompanhamento. 
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Tabela 1: Dados laboratoriais das pacientes 1 e 2 durante o período de acompanhamento. 

 

 

  

 Pré-operatório 
1 mês de pós-

operatório 

3 meses de pós-

operatório 

6 meses de pós-

operatório 

12 

meses 

de pós-

operatór

io 

Paciente

s 

Pacien

te 1 

Pacien

te 2 

Pacien

te 1 

Pacien

te 2 

Pacien

te 1 

Pacien

te 2 

Pacien

te 1 

Pacien

te 2 

Paciente 

1 

Peso 

(Kg) 
65,5 74,5 60,2  56,8 66,8 56,4 65,9 55,7 

IMC 

(Kg/m
2
) 

24 27 22  21 24 21 24 20 

Glicemi

a de 

jejum 

(mg/dl) 

218 152 181  166 109 116 103 98 

HbA1c 

(%) 
10,2 10,5 8,5  7,3  7,2 6,5 6,8 

Peptíde

o C 

(ng/dl) 

1,78 1,08 1,5  1,27 2,33 1,21 1,97  

Colester

ol total 

(mg/dl) 

218 269   156 158 162 176  

HDL 

(mg/dl) 
50 50 33  33 33 40 33 36 

LDL 

(mg/dl) 
141 176 122  99 84 102 117 102 

TGL 

(mg/dl) 
127 214 98  109 204 81 128 73 

Vitamin

a B12 

(pg/dl) 

1075,6 554,6 1146  1034 458 1082 378  

Vitamin

a D 

(ng/dl) 

27,5 30 39,7   35,1 32,5 16,7 34,68 

Zinco 

sérico 

(ug/dl) 

92 12 141  97,12 73  72,7  

Ferro 

Sério 

(mg) 

 115 61  96  60 129 36 
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DISCUSSÃO 

 

O diabetes mellitus é uma das principais doenças crônicas que afetam o homem, acometendo 

todas as classes econômicas de países em todos os estágios de desenvolvimento. Sua importância vem 

crescendo devido a diversos fatores como, maiores taxas de urbanização, industrialização, 

sedentarismo, obesidade, aumento da esperança de vida e à maior sobrevida dos diabéticos. 
(11) 

Em 2002 diabetes era a sexta causa de morte. A duração do diabetes é um importante 

determinador de mortalidade, quanto mais novo se desenvolve o diabetes, maior risco de se ter uma 

morte prematura.
 
De acordo com a associação americana de diabetes, em 2002, o custo associado ao 

diabetes era de 132 bilhões de dólares. E aproximadamente 40% eram usados para o tratamento das 

complicações do diabetes.
(1) 

Em 2010 o Brasil ocupava o 8º lugar entre os 10 países com maior casos 

de diabetes, em 2030 ocupará a 6ª posição com 8,9 a 11,3 milhões de pessoas diagnosticadas.
(2;3;12) 

Em estudo realizado em Ribeirão Preto
(12)

 15% dos pacientes diabéticos desconheciam a 

condição antes da pesquisa e observou-se que a prevalência de diabéticos era maior naqueles com 

baixa escolaridade, com baixa renda e com piores condições de trabalho. Pode-se notar que o 

conhecimento sobre as medidas e a prática de controle do diabetes pelos idosos têm impacto no uso do 

serviço de saúde. Embora os resultados indiquem que os serviços de saúde estejam garantindo o 

acesso a mais de 70% dos diabéticos que procuram o serviço de rotina por causa da doença, e a 96% 

dos diabéticos que procuram por morbidade referida, o desconhecimento da necessidade de controle 

da doença é ainda alarmante.
(13)

 

Em estudo realizado em Belo Horizonte
(14)

, verificou-se que o DM2 estava associada 

positivamente com a ocorrência de comorbidades como hipercolesterolemia, hipertrigliceridemia, 

hipertensão arterial e doença cardiovascular. As dislipidemias constituem importante risco para a 

progressão a DM, sua principal complicação, a aterosclerose, é precoce nos diabéticos. Em relação à 

obesidade, a incidência de DM2 está relacionada com a duração e gravidade, sendo a mais importante 

a obesidade abdominal. 

Essa alta incidência e prevalência na população mundial podem implicar problemas 

econômicos e sociais, tais como a diminuição da produtividade, altos custos do tratamento, piora da 

qualidade de vida e diminuição da sobrevida dos pacientes.
(15) 

O documento publicado pela Organização Mundial da Saúde descreve cinco fatores 

principais que poderão influenciar a adesão ao autocuidado: características pessoais; condição 

socioeconômica e cultura; e aspectos relacionados ao tratamento, à doença, ao sistema de saúde e à 

equipe profissional.
(16) 
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O diabetes tipo 2 tem uma fisiopatologia que inclui produção inadequada de glicose pelo 

fígado, predisposição genética, deposição pancreática de amiloide, resistência insulínica e baixa ação 

incretínica.
(17)  

As terapias atuais, incluindo a insulina, dieta, exercício, modificação de comportamento, e 

agentes orais, raramente mantém o paciente euglicêmico a longo prazo. Estas terapias não têm 

reduzido a incidência de complicações da diabetes, incluindo derrame, enfarte do miocárdio, a perda 

de visão, insuficiência renal, amputações e neuropatias.
(18) 

O trato gastrointestinal, em contato com os alimentos e, especialmente, com os carboidratos, 

estimula a secreção de insulina pela da liberação de transmissores endócrinos, incretinas.
(18) 

Impedindo 

a passagem de nutrientes através do duodeno, por operações de bypass gastrointestinal, melhora a 

tolerância à glicose em pacientes diabéticos, o que seria inadequado para a homeostase da glicose em 

indivíduos normais. Sendo assim, a diabetes tipo 2 pode ser caracterizado por um componente de 

disfunção duodeno-jejuno.
(19)

 Múltiplos estímulos, incluindo sinais neurais e hormonas intestinais, 

além de glicose estimulam as células-β a segregar insulina. O papel dos hormônios do intestino é 

particularmente importante porque pode afetar aspectos relacionados ao controle glicêmico, incluindo 

a da secreção de insulina glicose-dependente, a inibição do glucagon, o esvaziamento gástrico e a 

saciedade.
(20)

 A ação da incretina resulta não apenas no controle da glicose na sequência do bypass 

gástrico em Y-de-Roux, mas também na normalização das enzimas hepáticas, ácido úrico, lípidos, 

pressão arterial e síndrome metabólica.
(20)

 

Os dois hormônios incretina chave que foram identificados são o glucagon-like peptide-1 

(GLP-1), presente no sistema nervoso central e nas células L do intestino delgado, e polieptideo 

insulinotrópico dependente da glicose (GIP), sintetizado pelas céluas-K e secretado no duodeno e 

jejuno proximal, ambos peptídeos são segregados em resposta a ingestão de nutrientes e estimulam a 

secreção de insulina dependente da glicose ingerida.
(21) 

Os GIP e GLP-1 estimulam a secreção de 

insulina só durante a hiperglicemia e não no estado de normoglicemia ou hipoglicemia.
(22)

 Existe ainda 

o peptídeo PYY (PYY) uma incretina homóloga ao GLP-1 que também é produzida nas células L do 

tubo digestório, e atua inibindo várias funções do tubo digestório e também pancreática, inclusive a da 

insulina.
(22) 

Evidências sugerem que a secreção e a resposta ao estímulo alimentar por glicose e 

gordura ao GLP-1 estão reduzidas em obesos e que a perda de peso normaliza estes níveis.
(22)

 

Medicamentos incretinomiméticos, como a exendina-4 e liraglutida, e inibidores da enzima 

dipeptil-dipeptidade IV (DPP-4), como as gliptinas que prolongam a duração do GLP-1 produzido no 

organismo ao inativar a DPP-4, cuja função é degradar o GLP-1 de forma reversível, reduzem 

hemoglobina glicada (HbA1c) e ambos são eficazes na redução da glicemia em jejum e glicemia pós-

prandial, os dois principais componentes da HbA1c.
(23) 

A terapia baseada em incretina complementa as 
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opções limitadas para alcançar hiperglicemia pós-prandial almeijada e deve ser considerada para 

pacientes com diabetes leve que estão em risco de hipoglicemia e se beneficiariam de perder peso.
(21) 

As operações de bypass gastrointestinal podem controlar o diabetes por mecanismos 

independentes do tratamento da obesidade e da perda de peso induzida cirurgicamente. Por 

conseguinte, a diabetes tipo 2 é potencialmente passível de tratamento cirúrgico.
(19,24,25) 

 O RYGB é a 

técnica cirúrgica mais utilizada para tratamento dos obesos, predominantemente restritiva. A cirurgia 

bariátrica é um meio muito eficaz de controlar as doenças relacionadas com a obesidade, 

especialmente diabetes mellitus tipo 2, que melhora antes da perda  de peso significativa. Este fato 

pode ser explicado, não só por causa do efeito restritivo da cirurgia e certa mal-absorção, mas também 

devido ao controle de apetite do paciente e aceleração do trato gastrointestinal causada por incretinas 

(GIP e GLP-1), cuja liberação e efeito são consideravelmente aumentadas em pacientes com DM2 

submetidos à cirurgia bariátrica.
(9)

 

A proposta da remissão DM2 após bypass gástrico em Y-de-Roux surgiu a partir de duas 

principais características clínica observações. Primeiro muitos pacientes têm resolução clínica do DM 

apenas alguns dias após a cirurgia, antes de perda de peso significativa ser alcançada, e, segundo, que 

combinação restrição/desvio são mais eficazes na produção de remissão do que procedimentos 

puramente restritivos.
(32) 

Ayoub et al
(37)

 submeteram pacientes obesos mórbidos à cirurgia de derivação gástrica em Y-

de-Roux e observou que as médias da glicemia, assim como já no 1º mês de pós-operatório 

encontravam-se abaixo do valor considerado critério de diagnóstico da síndrome metabólica. Em 

estudo realizado com pacientes obesos submetidos à cirurgia bariátrica explanou sobre a redução do 

nível da insulina e da resistência a insulina em apenas 45 dias de acompanhamento pós-cirúrgico, e 

ainda sobre a redução dos níveis de IGF-1.
(24)

 Num outro estudo acompanhando pacientes por um ano, 

notou-se que os níveis de IGF-1, glicose e insulina tornam-se semelhantes aos de pacientes não 

obesos.
(25)

 

Segundo Cohen et al
(17)

,
 
a resolução clínica do DM2, definida como a independência de todas 

as medicações antidiabéticas, foi alcançada em 48% dos pacientes submetidos à banda gástrica 

ajustável, 84% após bypass gástrico em Y-de-Roux e 98% após derivação biliopancreática. A 

resolução do DM2 após banda gástrica é proporcional à perda de peso. A resolução que ocorre após os 

dois últimos procedimentos acontece muito rápido para ser atribuída apenas à perda de peso, 

sugerindo que pode existir um efeito direto e mais profundo sobre a homeostase da glicose. O efeito 

antidiabético da cirurgia bariátrica perdura por longos períodos, tendo em vista que grandes séries de 

bypass gástrico em Y-de-Roux demonstraram controle glicêmico e níveis normais de hemoglobina 

glicada até com 14 anos de seguimento. 
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Ramos-Levi et al.
(26)

 compararam dois critérios de remissão de diabetes melito tipo 2 em 

paciente operados por cirurgia bariátrica, e dezoito meses após a cirurgia as taxas de remissão foram 

parecidas nos dois critérios. Johansson et al
(27)

 verificaram que as respostas de glicose pós-prandial, 

pró-insulina, insulina, e ácidos graxos livres foram semelhantes em  doentes tratados com cirurgia de 

desvio biliopraqncreático e exclusão duodenal em comparação com um grupo de controle com peso 

normal depois de uma refeição padronizada.   

O procedimento bypass gástrico em Y-de-Roux aumenta a sensibilidade à insulina, mas 

também pode melhorar diretamente a função das células-β, como sugerido pelo relato de pacientes que 

se após a cirurgia desenvolveram hipoglicemia hiperinsulinêmica grave (às vezes necessitando de 

pancreatectomia), implicando uma estimulação das células-β.
(28) 

 

Entre os procedimentos de cirurgia bariátrica estão banda gástrica ajustável, gastrectomia 

vertical, gastroplastia, e o bypass gástrico em Y-de-Roux (RYGB). Em metaanálise comparativa entre 

a gastrectomia vertical e o RYGB, evidenciou que ambos resultam em diminuição do IMC e perda de 

peso. Entretanto o IMC naqueles submetidos ao bypass gástrico sofreu maior redução do que nos 

submetidos à gastrectomia vertical, com uma diferença sendo estatisticamente significante.
(29) 

Ao comparar a evolução do DM2 de pacientes obesos submetidos ao RYGB com pacientes 

obesos em tratamento com hipoglicemiantes elucidou-se, que em relação à perda de peso, somente 

pacientes submetidos ao RYGB tiveram redução. Em dois anos de acompanhamento verificou-se uma 

redução significante na HbA1c no grupo submetido a cirurgia, o mesmo não correu no grupo de 

pacientes em uso de hipoglicemiantes. Em relação ao uso de medicações, no início do estudo a 

proporção dos pacientes que usavam insulina e hipoglicemiantes orais era maior no grupo submetido 

ao RYGB do que no grupo em tratamento com medicamento, após os dois anos de acompanhamento, 

os pacientes do grupo de cirurgia regrediram para o tratamento somente com mudança de estilo de 

vida e metformina em maior proporção do que o grupo não cirúrgico.
(30) 

Numa tentativa de achar uma nova técnica cirúrgica para o tratamento de diabetes que não 

fosse associada à perda de peso, foi realizado um estudo com 36 pacientes submetendo-os bypass 

duodeno-jejunal, na quinta semana após a cirurgia, os pacientes estavam euglicêmico e livre de todos 

os medicamentos antidiabéticos, os níveis de hemoglobina glicada foram < 6 g / dL na visita de 

acompanhamento nove meses após a cirurgia.  Após cirurgia bariátrica, 60 dias, paciente com diabetes 

mellitus tipo 2 com menos de 10 anos de evolução apresentaram redução no níveis de glicemia de 

jejum, em 40 mg/dl, de glicemia pós-prandal, em 60,5mg/dl, de hemoglobina glicada, em 1,3%, e de 

insulina, em 15,7µlU/ml.
(31) 

De Paula et al
(32)

 usaram duas técnicas diferentes: interposição ileal 

associado com uma gastrectomia em manga (II-SG) e interposição ileal associado com uma 

gastrectomia desviada (II-DSG). Laparoscópica II-SG foi realizada em 23 pacientes e IIDSG para 16 
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pacientes. Uma redução significativa da utilização de hipoglicemiantes orais também foi observada, 

com 13%, ainda com estes agentes no período pós-operatório. Nenhum paciente precisava de insulina 

no pós-operatório.
 

Na Conferência Internacional sobre a Cirurgia Gastrointestinal para Tratamento de Diabetes 

Mellitus Tipo 2, realizada nos Estados Unidos da América a cirurgia metabólica gastrointestinal foi 

proposta como tratamento cirúrgico para diabetes mellitus 2 não compensada em pacientes com IMC 

entre 30 e 35kg/m
2
. O RYGB foi a cirurgia recomendada, pois a banda gástrica ajustável (LAGB) não 

ativa mecanismo para resolução do diabetes mellitus independente da perda de peso, e o derivação 

biliopancreática é uma cirurgia de alto risco.
 
Cirurgia metabólica é definida como qualquer alteração 

no trato gastrointestinal, que altere a passagem do alimento e acarretem na melhora do diabetes 

mellitus, baseada em mecanismos independentes da perda de peso.
(33) 

Recentemento, Lee et al
(34)

 demonstraram que dos 200 pacientes diabético com 

IMC<35kg/m
2
 submetidos a cirurgia metabólica gastrintestinal , 72% obteveram remissão total do 

diabetes após 1 ano de seguimento. E aqueles que foram submetidos ao bypass gástrico tiveram 

melhores resultados do que os com cirurgia apenas restritiva.
 

Assim, diabetes do tipo 2 é uma doença na qual a secreção de insulina é desordenada num 

cenário de resistência periférica à insulina. Os diabéticos do tipo 2 possuem uma resposta deficiente da 

incretina.
 
O GLP-1 estimula a secreção de insulina pelas células das ilhotas do pâncreas.

 
Quando o 

tempo de trânsito intestinal é aumentado, após a gastroplastia, o GLP-1 é libertado mais cedo, com um 

aumento significativo do efeito de incretina.
(35)

 

Em nosso estudo, as paciente foram acompanhadas por um ano e a redução dos níveis 

glicêmicos e de hemoglobina glicada foi observada. Ambas as pacientes que antes, mesmo em uso de 

insulina e hipoglicemiantes, mantinham glicemias elevadas assim como valores de hemoglobinas 

glicadas acima de 7%, após a cirurgia conseguiram controlar os valores glicêmicos e redução da 

hemoglobina glicada apenas com uso de hipoglicemiantes orais. Um fato interessante é a paciente 2, 

que antes tinha níveis limítrofres de peptídeo C, apresentou um aumento de 91%  nos níveis desse 

elemento após a cirurgia, o que representa uma maior atividade pancreática na produção de insulina. 

(Gráficos 1, 2 e 3) 

Mesmo a cirurgia não tendo um caráter restirivo, como a cirurgia bariátrica, foi visualizada 

uma perda de peso nas pacientes, mantendo-as dentro do IMC da normalidade, fato interessante 

principalmente para a paciente 2 que estava na faixa de sobrepeso antes da cirurgia. Oportuno referir 

que as paciente não foram submetidas a nenhuma dieta alimentar. Além do controle glicêmico as 

pacientes apresentaram uma melhora no perfil lipídico, foi observado que o colesterol total, HDL e 

LDL apresentaram uma redução até o terceiro mês de pós-operatório, e depois sofreram um pequeno 
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aumento, mas ainda mantendo-se dentro da faixa de normalidade. Já o triglicerides manteve-se em 

redução até um ano de pós-operatório. 

As duas pacientes submetidas à cirurgia, que usavam insulina e hipoglicemiantes, já se 

encontravam em uso apenas de hipoglicemiantes orais após um mês de cirurgia. Hamza et al.
(36) 

em 

estudo comparativo entre bypass gástrico e a banda gástrica ajustável, notaram que o bypass gástrico 

promove uma melhor resolução do diabetes mellitus, em um tempo mais hábil. Enquanto na banda 

gástrica ajustável o tempo de descontinuamento ou redução de antidiabéticos era numa média de 10,5 

meses, no bypass gástrico foi de 6,6 meses. Aproximadamente 39% que realizaram bypass gástrico 

tiveram suas medicações antidiabéticas descontinuadas ou reduzidas em três meses de seguimento. 

Observaram ainda aqueles autores que a remissão do diabetes ocorreu principalmente em pacientes 

que usam medicações orais antes da cirurgia do que as que usavam insulina. 
 

Nosso estudo encontra-se em fase inicial de uma linha de pesquisa que vai continuar 

acompanhando os pacientes já operados, para observamos a evolução no pós-operatório tardio e novos 

pacientes serem acrescentados. 

Assim como o nosso, outros estudos devem ser realizados com o intuito de ratificar os 

resultados encontrados aqui e em outros estudos citados, para que num futuro a cirurgia metabólica 

seja mais uma alternativa terapêutica para o diabetes mellitus tipo 2.  

O nosso estudo foi limitado pelo reduzido número de pacientes avaliados. Necessitando 

assim de uma maior casuística pra avaliar de forma mais profunda os resultados da cirurgia no 

tratamento do diabetes melitos tipo 2. 
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IV. ANEXOS 

ANEXO 1 – Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE 

HOSPITAL UNIVERSITÁRIO 

  

TEMA: “CIRURGIA NO DIABETES MELLITUS TIPO 2” 

PESQUISADORES RESPONSÁVEIS NO ACOMPANHAMENTO:  

Prof. Dr. Antônio Alves Júnior; Profª. Dra. Karla Freire Rezende. 

Acadêmica Jéssica Matias Diniz  

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

Pedimos autorização para incluí-lo(a) neste estudo sobre cirurgia para controle do diabetes mellitus do tipo 2, 

sendo que você será acompanhado(a) por nós, após a sua cirurgia, para que possamos avaliar  alguns aspectos do pós-

operatório.  

Esse estudo visa verificar a eficácia de uma nova técnica cirúrgica para o tratamento de pacientes diabéticos 

não-obesos. Servirá para avaliar o efeito da cirurgia principalmente para o controle diabetes mellitus do tipo 2, mas 

também no peso dos pacientes, no perfil lipídico (gordura no sangue), no perfil hormonal (hormônios no sangue). Para 

tanto, será preenchido um protocolo de pesquisa para cada paciente, cujas informações serão coletadas em consulta 

ambulatorial e serão feitos alguns exames simples de laboratório. Este tipo de procedimento cirúrgico para o paciente 

diabético vem sido realizado em outros locais.  

Antes e após a cirurgia, você será acompanhado por nós periodicamente, com consultas ambulatoriais e 

exames laboratoriais. 

A participação neste estudo leva a certos riscos próprios da anestesia e do procedimento cirúrgico. Caso você 

não queira participar do estudo, não haverá alteração alguma no seu tratamento ou seu acompanhamento. 

A sua identificação e informações serão mantidas sob sigilo dos médicos pesquisadores. Não haverá nenhum 

pagamento para você em participar desta pesquisa. Sua participação é opcional e voluntária. 

.Em caso de dúvida, favor ligar para (79) 8815-0767 ou (79) 9879-2848, falar com Jéssica (estudante); ou 

para (79) 9982-7557, falar com Dr. Antônio Jr; ou para (79) 9148-0177, falar com Dra. Karla Rezende. 

Os procedimentos utilizados nesta pesquisa obedecem aos Critérios da Ética na Pesquisa com Seres Humanos 

conforme resolução n. 196/96 do Conselho Nacional de Saúde – Brasília – DF.   

Estou ciente do conteúdo acima exposto e concordo com a minha participação. 

 

Aracaju, ____/ ____/ ____ 

Paciente ou responsável ________________________________________________________ 

Assinatura: ___________________________________________________________________ 
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ANEXO 2: Protocolo 

 

 

 

 

PROTOCOLO DE PESQUISA 

 

Nome:_________________________________________________________________ 

Idade: _______            Sexo: (    )   Feminino        (    )Masculino  

Telefone:________________ 

Data da cirurgia:___/___/____Hospital onde foi realizada a 

cirurgia:___________________________ 

Cirurgia realizada: ______________________________ Tempo cirúrgico: __________ 

Complicações intraoperatórias: Não (    )    Sim (    ). Qual(is):_____________________ 

______________________________________________________________________ 

 

Complicações pós-operatórias imediatas:  Não (    )    Sim (    ). Qual(is):____________ 

______________________________________________________________________ 

 

Infecção:  Não (    )     Sim (    ) 

 

AVALIAÇÃO PRÉ-OPERATÓRIA 

Peso:_______________        Altura:_______________           IMC:________________ 

Tempo de diagnóstico de DM2: __________________ 

Medicações utilizadas/posologia: ___________________________________________ 

___________________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

Uso de insulina: (    ) NÃO     (    ) SIM: Tipo: _________________________________  

Tempo de uso: __________________________________________________________  

Posologia: _____________________________________________________________ 

Antecedentes cirúrgicos: __________________________________________________ 

Antecedentes alérgicos: ___________________________________________________ 

Antecedentes hemorrágicos: _______________________________________________ 

 

Universidade Federal de Sergipe 

TEMA: Cirurgia no Diabetes Mellitus tipo 2 

 

Data da 1ª observação 

 

Nº de registro 
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EXAMES LABORATORIAS PRÉ-OPERATÓRIOS 

Avaliações pré-

operatórias 
       

Glicemia de jejum 
 

       

Glicemia pós-

prandial 
       

HbA1c        
Peptídeo C basal 
 

       

Peptídeo C pós-
estímula 

       

Insulina        
Glucagon        
Hb        
Ht        
Reticulócitos        
Leucograma        
Plaquetas        
TS        
TC        
TTPA        
INR        
Albumina        
Ferro sérico        
Folato        
Zinco        
Cálcio sérico        
Sódio        
Uréia sérica        

Clearence de 
creatinina 

       

Proteínas totais        
Globulinas        
Vit A  

 

      

Vit D (25-hidroxi) 
         (1,2-hidroxi) 

 
 

      

Vit B12  

 

      

GGT        
FA        
AST        
ALT        
Bilirrubina total        
Bilirrubina indireta        
Bilirrubina direta        
Colesterol total        
HDL        
LDL        
TGL        
VLDL        
Anti GAD         

 

SUMÁRIO DE URINA: ______________________________________________________________ 
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__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

RADIOGRAFIA TÓRAX: __________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

ULTRASSONOGRAFIA ABDOMINAL: ________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

EDA: _________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

BIOPSIA EDA: _________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

ECG: ________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

ABSORÇÃO INTESTINAL: ________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 
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AVALIAÇÃO PÓS-OPERATÓRIA 

Avaliações pós-

operatórias 
2 semanas 1 mês 3 meses 6 meses 12 meses 18 meses 24 meses 

Peso        

IMC        
Uso de medicação 
oral 

       

Uso de insulina        
Glicemia jejum        
Glicemia pós-

prandial 
       

HbA1c        
Peptídio C        
Colesterol total        
LDL        
HDL        
Trglicérides        
Insulina        
Glucagon        
Albumina        
Ferro sérico        
Vit. A        
Vit. B12        
Vit. D        
Cálcio sérico        
Folato        
Zinco        
GGT        
FA        
AST        
ALT        
Bilirrubina total        
Bilirrubina indireta        
Bilirrubina direta        
Gordura fecal        
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Endereço para correspondência 

                                                                                    Jéssica Matias Diniz 

Avenida Gonçalo Rollemberg Leite, 

1753, Cond.Atlanta, Ed. Olimpo, 

Apt. 601, Bairro Suissa  

CEP: 49045-280 

Aracaju-SE 

e-mail: jesk_md@yahoo.com.br 


