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Conflito de interesse

Sem conflitos de interesse 



Serviço de Cir. Bariátrica HU UFSC 

• Serviço auditado pelo MS

• 8 – 10 cirurgias por mês 

• 10 pctes pós operatório por 
semana 

• Equipe pós op : 
Endocrinologistas, Endocrinologistas, 
Nutricionista, Cirurgião , 
Assistente Social, Psicóloga

• Consultas : 

Mês 1, 3, 6, 12 e após 
anualmente

Se intercorrência ou 
comorbidades : intervalo 
alterado

Hospital Universitário - UFSC 



Guideline  

bmn



Primeira consulta

• Ler relatório cirurgia 

• Comorbidades prévias 

• Medicamentos atuais e prévios 

• Intercorrências clínicas e diário da ingesta 

• Tempo de pós operatório 

• Mulheres : aconselhamento familiar



Tipos de cirurgia

bmn

18% 55% 25% 2%

5% 75% 15% 5%

EUA 

BRASIL



Melhora metabólica

• Outros critérios sugeridos :

-CT < 154

-LDL < 77

-TGC < 194 -TGC < 194 

-PA < 135 x 85 

-Perda 15% peso

- ↓ de 20% na HbA1C 



Medicações e insulina no peri-operatório

• Acompanhamento endocrinológico internação

• Retirar medicações liberação cronogramada 

• Macerar ou usar medicações líquidas

• Retirar ACO 3 semanas antes 



Medicações e insulina no peri-operatório

• Reduzir a insulina pela metade a partir do primeiro dia 
de pós operatório 

• Manter insulina basal (se necessário reduzir) 

• Controle glicêmico de 6 pontos nos primeiros dias 
(ins. Dependente) 

• Evitar ACO oral pós op. 



Acompanhamento pós operatório

Exames Laboratoriais:

- Hemog, glicemia, perfil lipídico, AU , 
creatinina, TGO, TGP, GGT, albumina, ácido 
fólico, B12, Fe, ferritina, cálcio, PTH*, 25OH vit 
D*.D*.

Rotina sugerida: 1º, 2º, 3º, 6º, 9º, 12º, 15º, 18º e 
após semestralmente até 5 anos, e anualmente 
por toda a vida

Endoscopia, Eco abdominal e Densitometria 
óssea



Suplementação



Suplementação

Mínimo :  100% DRI em 2/3 dos micronutrientes: 
• Cirurgias restritivas: 100% DRI = 1 comp/dia
• Cirurgias disabsortivas e mistas: 200% DRI = 2 comp/dia

• Cada comprimido deveria conter: 
Ferro - 18mg Ferro - 18mg 
Ácido fólico - 400mcg 
Zinco - 15mg 
Selênio
B1 - 1,2mg  
B12 - 2,4mcg 
Biotina (B7) – 30mcg 
Vitamina K – 120mcg 



Suplementação diária

Centrum 

Brasil

Centrum USA ALL 26 

geriatric

Vitergan 

master

Supradyn Materna

(35 – 46 

reais)

Ferro (18) 8,1 18,0 9,0 10,0 50,0 60,0

Ác.fólico (0,4) 0,24 0,4 0,2 0,4 X 1,0

Zinco (15) 7,0 11,0 15,0 1,5 2,3 25,0Zinco (15) 7,0 11,0 15,0 1,5 2,3 25,0

B1 (1,2) 1,2 1,5 1,5 2,0 20,0 3,0

B12 (2,4) 2,4 6,0 25,0 1,0 5,0 12,0

Biotina (30) 30,0 30,0 30,0 X 25,0 30,0

Vit K (120) 65 25 10,0 X X X

selênio 20 55,0 20,0 X x 25,0

Insuficiente           Suficiente



Suplementação – Não fornecida SUS! 

“O processo de incorporação do polivitamínico para obesidade pós-

cirurgia bariátrica é uma demanda interna do Ministério da Saúde, encaminhada

pela Coordenação de Alimentação e Nutrição (CGAN).

O processo foi recebido pela Sec. Executiva da CONITEC, contendo parecer

técnico-científico sobre sua eficácia. Entretanto, estamos no aguardo da

avaliação econômica e estimativa do impacto orçamentário, que devem ser

elaborados pela área técnica (CGAN), em conformidade com os pré-requisitos

exigidos pela legislação de incorporação de tecnologias.

Dessa forma, apenas após o recebimento da documentação completa

poderemos iniciar nosso prazo legal de análise, de 180 dias.”

Agosto 2014  --- Analista Técnica de Políticas Sociais - Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no SUS – CONITEC / 
Departamento de Gestão e Incorporação de Tecnologias em Saúde – DGITS / Secretaria de Ciência, Tecnologia e Insumos Estratégicos –
SCTIE / MINISTÉRIO DA SAÚDE- MS/Brasil



“Cura” do Diabetes? 



Remissão do Diabetes

• Bypass Y Roux: remissão durável (1/3 voltam com 
DM em 5 anos) 

• Tempo médio remissão = 8 anos 

• Preditores de recidiva ao DM: 

-controle glicêmico pré op. ruim

-uso insulina prévio

-duração DM antes cirurgia



Reganho de peso



Gestação e desfechos pós bariátrica

• Base de dados nacional da Suécia incluindo informações de IMC pré cirurgia
entre mulheres que fizeram cirurgia bariátrica.

• Investigado risco de Diabetes Gestacional e eventos perinatais adversos entre
mulheres com histórico de cirurgia bariátrica X mulheres sem histórico de cirurgia,
mas com características semelhantes.

OUTCOMES OF PREGNANCY AFTER BARIATRIC 
SURGERY               - NEJM 372; 9   26 / 02 / 2015

• Estudo populacional, coorte, dados desde 1973.

• Nascimentos entre 2006 e 2011 dentre mulheres que fizeram bariátrica entre 1983
e 2011.

• Das pacientes em pós bariátrica , 6% haviam sido reoperadas. A coorte controle
foi composta por mulheres grávidas sem histórico de cirurgia bariátrica



Gestação e desfechos pós bariátrica

• Coorte controle : mulheres grávidas sem histórico de cirurgia bariátrica

• VARIÁVEIS PAREADAS: entre os grupos:
-idade (com diferença máxima de 1 ano para mais ou menos entre controle e
caso)
-paridade (nulípara ou primípara)
-Índice de Massa Corporal (IMC) pré – cirurgia

OUTCOMES OF PREGNANCY AFTER BARIATRIC 
SURGERY               - NEJM 372; 9   26 / 02 / 2015

-Índice de Massa Corporal (IMC) pré – cirurgia
-tabagismo
-nível educacional
-data do parto

• DESFECHOS: Diabetes gestacional, bebês (GIG), baixo peso ao nascer,
macrossomia, parto pré-termo, morte fetal após a 22a semana, morte neonatal
(morte antes de 28 dias) e má-formações.



Gestação e desfechos pós bariátrica

• Pacientes pós-bariátrica tiveram 1,9% de Diabetes Gestacional x corte
controle, 6,8% (p<0,01 e 95% intervalo de confiança).

• A média de tempo gestacional quando o diagnóstico foi feito foi de 32
semanas. Pacientes com histórico de cirurgia tiveram< risco de bebês GIG e
de macrossomia. Porém, maior risco de bebês pequenos para idade
gestacional e gestações mais curtas ( 273 dias X 277,5 dias do grupo controle,

OUTCOMES OF PREGNANCY AFTER BARIATRIC 
SURGERY               - NEJM 372; 9   26 / 02 / 2015

gestacional e gestações mais curtas ( 273 dias X 277,5 dias do grupo controle,
com p<0,01).

• RISCO DE MORTE FETAL após a vigésima segunda semana e morte neonatal
entre as pacientes já operadas foi de 1,7% contra 0,7% no grupo controle
(p=0,06 – 95% IC).



Gestação e desfechos pós bariátrica

• LIMITAÇÕES: desenho não permite determinar “causa e efeito”
(observacional), podem haver variáveis confundidoras já que mulheres que
realizam cirurgia bariátrica ≠ controle e estas têm suas condições de saúde
mais vigiadas.

• Pós bariátrica em sua maioria, são inférteis antes da cirurgia e no grupo
controle, apesar de pareadas para o mesmo IMC , as pacientes são férteis. E o

OUTCOMES OF PREGNANCY AFTER BARIATRIC 
SURGERY               - NEJM 372; 9   26 / 02 / 2015

controle, apesar de pareadas para o mesmo IMC , as pacientes são férteis. E o
grupo controle parece ser mais saudável.

• População praticamente toda de raça branca. Além disso, o intervalo entre a
cirurgia e a concepção foi em sua maioria de 1 ano e 1 mês, com um máximo
de 4 anos e 3 meses fazendo com que os resultados reflitam apenas este
período.



Gestação e desfechos pós bariátrica

• Cirurgia bariátrica antes da gestação reduziu o risco de diabetes gestacional e
bebês GIG

• Mais associado com bebês PIG, gestações mais curtas e potencialmente um
aumento da morte entre a 22ª semana de gestação e até 28 dias após o parto

OUTCOMES OF PREGNANCY AFTER BARIATRIC 
SURGERY               - NEJM 372; 9   26 / 02 / 2015

• As pacientes pós cirurgia bariátrica devem atrasar a concepção para 1 a 2
anos após o procedimento

• Decisões de operar pacientes em idade reprodutiva devem levar em conta os
benefícios e riscos associados a este procedimento e à gravidez.



CABELO  

• 93% algum grau de queda ( 6 meses) . Em 1 ano: 

- Def. ferro 24-50% 

- Def. Zn em 40% 

- Def. Selênio 14-22% 

• Com maior queda = maior perda de Zinco e Ferro

• Espectofotometria de absorção atômica 

Nutr Hosp vol 26 n4 jul /ag 2011 Alopecia in women with

severe and morbid obesity who undergo bariatric surgery



ALTERAÇÕES NEUROLÓGICAS 

• Def de B12, vit B1, vit E , Cobre 

• Velocidade perda (p. ex :  30 Kg em 3 meses )

• Disfagia severa, dificuldade para ingesta

• Parestesia, abolição do reflexo tendinoso mmii, 

déficits motores e sensitivos 

• Encefalopatia de Wernicke = Geralmente antecedem 

graves sintomas TGI , perda peso, falta suplement.  

Rare Neurological complications after sleeve gastrectomy

Obes Surg 2016 May 12



ALTERAÇÕES NEUROLÓGICAS 

• Deficiência de Cobre (rara) = Investigar anualmente 

pacientes que possuam alterações neurológicas ou 

hematológicas

• Guillain-Barré síndrome 6 semanas após o Bypass = 

Poliradiculopatia desmielinizante (forma de GB) 

associada com alterações no sistema imune após 

cirurgia bariátrica  

Rare Neurological complications after sleeve gastrectomy

Obes Surg 2016 May 12 

Neurological complications of Bariatric surgery Obesity surgery - October 2014 vol 24 

issue 10 pp 1800 – 1807 



Longo prazo – Reganho peso 

• Ir as consultas é um critério 
de seleção de pacientes

• Comportamento no pré
operatório definidor de 
conduta 

• Reuniões mensais da equipe 

Causas Reganho peso

Não aderência MEV ###

Fatores fisiológicos (variações pessoais) 

Falha cirúrgica 

Como prevenir Reganho? 
• Reuniões mensais da equipe 

auxilia na decisão 

• Educador físico

• Fisioterapeuta 

• A qtidade calórica volta a 
aumentar 1 – 2 anos depois 

Como prevenir Reganho? 

Otimizar critério seleção 

Expectativa realista pré operatório 

Considerações sobre tipo cirurgia

Aderência às consultas agendadas 



Longo prazo

bmn



Longo prazo – Redução de peso  

bmn



Longo prazo – Eventos Cardiovasculares

bmn



Longo prazo – Remissão do Diabetes 

bm

* Critério glicemia jejum < 126 mg/dl



Longo prazo – Fatores Risco para recidiva
ou manutenção do Diabetes 

• Duração de Diabetes > 10 anos 

• Tipo de cirurgia 

• Controle glicêmico inadequado e uso prévio de insulinas 

• Idade, sexo 

• IMC baixo no pré operatório com DM presente

ChKunguwo et al , 2010 ; Schauer et al 2011 



Longo prazo – Fatores Risco para recidiva
ou manutenção do Diabetes 

58 pctes / HU UFSC/ 1 ano / DM  



Longo prazo – Fatores Risco para recidiva
ou manutenção do Diabetes 

58 pctes / HU UFSC/ 1 ano/ DM   



Longo prazo – OSSO

• Densitometria prejudicada pelo excesso de adiposidade e 

perda rápida peso 

• Maior perda óssea fêmur  

• Atenção : mulheres pós menopausa, grávidas após BX, • Atenção : mulheres pós menopausa, grávidas após BX, 

adolescentes

• Perda é PROGRESSIVA e não associada à rapidez perda peso 

• Por perda da carga sobre o esqueleto? 

• Cálcio e vitamina D para todos indep. da DO



Longo prazo - OSSO

• Em 15 anos houve aumento da incidência acumulada de 

fraturas em pctes cirúrgicos 

• Risco aumentou por DEF. DE VIT D3, ATIV. FÍSICA pré-• Risco aumentou por DEF. DE VIT D3, ATIV. FÍSICA pré-

operatório

• Cálcio 1-2 g / dia (preferir citrato) e Vit. D3 = sem estes 90% se 

tornam deficientes

Nakamura et al, 2014 



Longo prazo – OSSO 

• Monitorar Ca, P, Mg, PTH, Vitamina D , Cálcio urinário (1 ano = 

3 a 6 meses , após: anual, DO) 

• Colestiramina, corticoide , gravidez pós bariátrica, • Colestiramina, corticoide , gravidez pós bariátrica, 

hipercalciúria , quedas frequentes ... Mais atenção !

• Osteoporose ou risco : injetáveis? Ác. Zoledrônico? 

Ibandronato? 



Hipoglicemia reativa

• Hipoglicemia pancreática não insulinoma (NIPHS) 

• Outras causas de hipoglicemia (excluir) pcipalmente se 

hipoglicemia que afete o SNC hipoglicemia que afete o SNC 

• TTO primeiro com diminuição de CHO na dieta 

• Terapia Inibidor Alfa-glucosidase limita hiperglicemia pós 

prandial e hiperinsulinemia

Shavon et al. ; Endocrine Practice Vol 19 número 3 , 2014 



Longo prazo – Hipoglicemia
hiperinsulinêmica

• Hipoglicemia hiperinsulinêmica com neuroglicopenia

• Causas: síndrome dumping tardia, nesidioblastose e 

raramente insulinoma

• Monitorização contínua da glicose • Monitorização contínua da glicose 

• Tratamento com dieta low carb, medicamentos ( diazóxido, 

acarbose, bloqueadores canal cálcio, e octeotride) 

• Tratamento cirúrgico   

Obes Res Clin Pract Jan-Feb; 10 (1) : 1-14  , 2016



Longo prazo - Mortalidade

b



Conclusão
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