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Esse trabalho consiste em Revisão Sistemática realizada por solicitação do

Ministério da Saúde para seu uso exclusivo.

PERGUNTA?
A derivação bilio-pancreática é segura e efetiva para o tratamento da obesidade

mórbida?
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RESUMO

FUNDAMENTOS: Obesidade mórbida é um problema de saúde que resulta em

outras comorbidades com conseqüências econômicas importantes para toda a

sociedade. A derivação biliopancreática envolve gastrectomia parcial para limitar a

ingestão oral de alimentos e induzir perda de peso através da má absorção.

OBJETIVO: Avaliar se a derivação bilio-pancreática é efetiva e segura no

tratamento cirúrgico para obesidade mórbida.

ESTRATÉGIA DE BUSCA: As seguintes bases de dados foram pesquisadas:

Medline (1966-2005), Ensaios Controlados da Colaboração Cochrane (2005,

edição 3), Embase (1980-2005), Lilacs (1982-2005). Não houve restrição de

idiomas.

CRITÉRIOS DE SELEÇÃO: Consideramos ensaios clínicos randomizados e

quase-randomizados que avaliaram a efetividade ou segurança das técnicas

cirúrgicas restritivas no tratamento da obesidade mórbida.

COLETA E ANÁLISE DE DADOS: A coleta e análise de dados foram realizadas

por um revisor e padronizada conforme o formulário do Handbook da Cochrane.

RESULTADOS PRINCIPAIS: Seis estudos foram incluídos. Não foi possível

realização de metanálise devido ao fato dos estudos utilizarem diferentes medidas

de desfechos, não comparáveis entre os estudos.

CONCLUSÕES: As evidências são insuficientes para afirmar se a cirurgia

bariátrica disabsortiva, mais precisamente derivação bilio-pancreática é efetiva e

segura no tratamento da obesidade mórbida quando comparado com tratamento

clínico ou em relação a outras técnicas cirúrgicas.
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1 INTRODUÇÃO

Obesidade mórbida é um problema de saúde que resulta em outras comorbidades

com conseqüências econômicas importantes para toda a sociedade. A

Organização Mundial de Saúde considera que índice de massa corpóreade 25

kg/m2 ou mais como anormal e classifica índice de massa corpóreaacima de 30

kg/m2 como obesidade (Haslam, James, 2005).

Nos países desenvolvidos, a obesidade é o quinto fator de risco mais importante,

só sendo superado pelo tabagismo, hipertensão, alcoolismo e dislipidemia (Ezzati

et al, 2002).

A obesidade é fator de risco para várias doenças, em particular as doenças

cardiovasculares e diabetes mellitus tipo 2. A obesidade predispõe a numerosos

fatores de riscos para doenças cardiovasculares incluindo hipertensão arterial,

elevação do colesterol sérico e aumento na tolerância à glicose, mas mesmo

isoladamente, a obesidade é um fator de risco para doenças cardiovascular,

especialmente infarto agudo do miocárdio fatal ou não fatal. Também há estudos

relacionando a obesidade como fator de risco para câncer em vários, tais como:

câncer dos cólons, câncer de mama, câncer renal, câncer na vesícula biliar, e

câncer no endométrio. A obesidade também aumenta o risco para o

desenvolvimento de osteoartrite e está associada com a ocorrência da apnéia

obstrutiva do sono (Clegg et al 2005).

Um estudo demonstrou que indivíduos com 40 anos do sexo feminino e masculino

com índice de massa corpóreamaior ou igual a 30 Kg/m2 tinham uma redução na

expectativa de vida de 7,1 e 5,8 anos respectivamente, comparado com indivíduos

não fumantes e com IMC normal, representando um risco de morte de 115% para

mulheres e 81% para os homens (Peeter et al, 2003)

Outro estudo também observou aumento do risco relativo de morte por todas as
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causas e mortalidade cardiovascular com o aumento do índice de massa

corpórea, e a magnitude deste risco foi maior entre os obesos mais jovens

(Stevens et al, 1998).

O tratamento cirúrgico para obesidade mórbida só deve ser considerado quando

outras tentativas terapêuticas (dieta, alteração no comportamento, atividade física,

e medicamentos), no sentido de redução do peso corporal, não obtiverem

sucesso. Cirurgia deve ser indicada naqueles pacientes com índice de massa

corpóreamaior que 40 kg/m2 ou com IMC maior que 35 kg/m2, desde que tenha

associado co-morbidades sérias relacionadas a obesidade como problemas

ostearticulares, hipertensão arterial, diabetes mellitus tipo 2, doença na vesícula,

apnéia do sono, dislipidemias. É importante que os pacientes candidatos ao

tratamento cirúrgico não apresentem nenhuma contra-indicação, como também

nenhum distúrbio alimentar ou de comportamento. O tratamento cirúrgico está

contra-indicado quando pacientes sofrem de problemas cardiovasculares graves,

doença pulmonar obstrutiva crônica, não aderência a tratamento médico,

distúrbios psicológicos, volumosa hérnia de hiato e importante refluxo

gastroesofágico. Por isso, o envolvimento de equipe multidisciplinar incluindo,

cirurgião, nutricioniasta, psiquiatra, psicólogo entre outros é de grande importância

(Clegg et al, 2005).

A derivação biliopancreática envolve gastrectomia parcial para limitar a ingestão

oral de alimentos e induzir perda de peso seguido por construção de alça longa de

anastomose em Y de Roux com um curto canal alimentar de 50 cm de

comprimento causando má absorção e perda de peso. A derivação

biliopancreática é considerada tecnicamente difícil com mortalidade operatória de

2% e as complicações mais sérias incluem ulceração da anastomose,

hipoalbuminemia, anemia, edema, astenia e alopecia (Clegg et al, 2005).
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2 OBJETIVOS

Avaliar se a derivação bilio-pancreática é efetiva e segura no tratamento cirúrgico

para obesidade mórbida.

2.1 Critérios para considerar os estudos para revisão

2.1.1 Tipos de estudo

Ensaios clínicos randomizados comparando cirurgia bilio-pancreática com

intervenções clínicas, incluindo dieta, ou outros tratamentos cirúrgicos.

2.1.2 Tipos de participantes

Adultos com idade de 18 anos ou mais e com obesidade mórbida definida como

IMC maior do que 40 kg/m2, ou IMC maior que 35 kg/m2 tendo alguma morbidade

concomitante.

2.1.3 Tipos de intervenções

Comparações

a) Derivação bilio-pancreática para o tratamento de obesidade mórbida,     versus

tratamento clínico.

b) Derivação bilio-pancreática versus técnicas restritivas

c) Derivação bilio-pancreática versus derivação gástrica
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2.1.4 Tipos de desfechos

• Mortalidade

• Perda de peso

• Redução de índice de massa corpórea

• Re-ganho de peso

• Complicações

• Qualidade de vida

• Melhora das comorbidades

2.1.5 Estratégia de Busca para Identificação dos Estudos

Todas as publicações que descreveram (ou que podiam descrever) a comparação

entre técnicas restritivas para tratamento cirúrgico de obesidade mórbida foram

procuradas por meio de buscas computadorizadas das seguintes bases de dados:

EMBASE (1972 - fevereiro/2005, via OVID), LILACS (1982 - fevereiro/2005, via

BIREME), MEDLINE (1966 - fevereiro/2005, via PUBMED) e The Cochrane

Controlled Trials Register (2005, Issue 3), com a estratégia de busca descrita pelo

grupo de revisão (Review Group). A seguinte estratégia foi utilizada para

localização dos estudos:

#1 Gastroplasty OR (gastric surgery) OR (gastric band*) OR (gastric bypass) OR

(lap-band) OR roux-en-y OR (biliopancreatic diversion) OR (biliopancreatic bypass)

OR gastro?gastrostomy OR (restrictive surgery) OR (malabsorptive surgery) OR

(bariatric surgery) OR (jejunoileal bypass) OR (jejuno-ileal bypass)

#2 obesity OR obese OR (weight loss) OR (weight reduction) OR 'Obesity-

morbid'/surgery

#3 #1 and #2
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3 AVALIAÇÃO CRÍTICA DOS ESTUDOS

A qualidade metodológica, definida como a confiança de que o desenho e o relato

do estudo estão livres de vieses (Moher et al, 1998), foi avaliada,

independentemente, por dois autores sem mascaramento. De acordo com a

evidência empírica (Jadad et al, 1996; Jüni et al, 2001; Kjaergard et al, 2001;

Moher et al, 1998; Schulz et al, 1995), os pontos mais relevantes na qualidade

metodológica de um ensaio clínico aleatório são: geração da seqüência da

alocação, segredo da alocação, e uso de métodos de duplo-cego. Tais itens foram

pesquisados em cada estudo.

Esses itens eram classificados de acordo com a descrição abaixo:

• Geração da seqüência da alocação

Adequada: tabela de números randômicos, números aleatórios gerados por

computador ou similar.

Desconhecida: o estudo era descrito como aleatório, mas o método

utilizado para gerar a seqüência da alocação não era descrito.

Inadequada: estudos quase-randomizados.

• Segredo da alocação

Adequado: randomização central, envelopes selados ou similares.

Desconhecido: quando não havia descrição quanto ao método utilizado

para manter oculta a alocação.

Inadequado: tabela de números randômicos aberto ou similares.
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• Duplo-cego

Adequado: quando o método duplo-cego era adotado e havia descrição de

que o placebo ou a outra medicação, apresentavam aparência idêntica à

medicação experimental.

Desconhecido: o estudo é descrito como duplo-cego, mas não há relato da

aparência do placebo ou da medicação controle.

Inadequado: medicamentos administrados por via oral versus medicação

injetável.

Não realizado: Estudos descritos como não sendo duplo-cegos.

A qualidade metodológica não foi usada como critério de exclusão, mas quando

necessário, na análise de sensibilidade.

Dois revisores extraíram os dados independentemente.  Em caso de discrepância

nos resultados foram resolvidos por discussão. Um formulário padrão foi utilizado

para extrair as seguintes informações:

MÉTODO: procedimentos diagnósticos, geração da seqüência da alocação, sigilo

da alocação, se pacientes, investigadores e avaliadores eram cegos, cálculo do

tamanho da amostra, duração e perdas de seguimento.

PARTICIPANTES: índice de massa corpórea, sexo masculino e feminino, local e

duração do estudo. O cálculo do tamanho da amostra e a representatividade da

amostra também foram analisados.

INTERVENÇÕES: Técnica cirúrgica utilizada.

DESFECHOS: Mortalidade, perda de peso, redução de índice de massa corpórea,

re-ganho de peso, complicações, qualidade de vida, melhora da comorbidades
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4 ANÁLISE E APRESENTAÇÃO DOS RESULTADOS

Todas as análises foram realizadas por intenção de tratamento, incluindo todos os

pacientes independentemente da aderência ou seguimento. Além disso, a análise

do “pior cenário” foi realizada e pacientes cujos dados foram perdidos ou omitidos

foram considerados como insucesso terapêutico. Para variáveis dicotômicas, risco

relativo e diferença de risco com intervalo de confiança de 95% foram calculados

pelos modelos fixos. Em caso de heterogeneidade estatisticamente significativa (p

< 0,1) o modelo randômico foi adotado. Nas comparações onde se observou

significância estatística o número necessário para tratar ou o número necessário

para causar dano foram calculados usando a seguinte fórmula:

NNT = 1 / DR

Onde DR é a diferença de risco absoluto entre os dois grupos.

4.1 Heterogeneidade

Inconcistências entre as estimativas das metanálises foram estimadas através do

teste de qui-quadrado de heterogeneidade e quantificadas usando o teste do I2

cuja fórmula é

I2 = [(Q – df)/Q] x 100%

Onde Q é o valor do qui-quadrado e df o seu grau de liberdade. Este cálculo

demonstra a percentagem da variabilidade nas estimativas de efeitos, resultante

da heterogeneidade mais do que erro na amostragem.

4.2 Análise de sensibilidade

Existindo um número adequado de estudos, uma análise de sensibilidade foi

realizada para explorar as causas de heterogeneidade e a robustez dos
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resultados. Os seguintes fatores foram incluídos na análise de sensibilidade,

separando os estudos de acordo com:

- qualidade da randomização (geração e sigilo da randomização adequados,

obscuros ou inadequados)

- Método duplo-cego (adequado ou obscuro ou inadequado ou não realizado)

-    Idade dos pacientes (crianças (<18 anos), adultos (19 a < 65 anos), idosos (>

65 anos);

-    Diferenças nos fatores prognósticos

Viés de publicação ou diferença sistemática entre pequenos e grandes ensaios

clínicos foram analisados através do gráfico do funil (“funnel plot”).
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5 RESULTADOS

Apenas um estudo (Mingrone 2002) foi identificado (nas bases de dados

eletrônicas) que respondesse os critérios de inclusão desta Revisão Sistemática.

Neste estudo, foram apresentados a composição corpórea e as variáveis

metabólicas antes e depois da dieta ou da cirurgia de má absorção. Redução do

peso corpóreo foi observada nos pacientes que se submeteram a cirurgia de má

absorção, embora uma significante redução do peso também fosse observada no

grupo da dieta. Somando-se com a redução da massa de gordura (FM), uma

significante redução da massa livre de gordura foi observada em ambos os sexos

do grupo da cirurgia. Entretanto, a redução máxima de porcentagem tanto da

gordura corpórea (60%) como da massa livre de gordura (17%) foi observada nos

homens.

Peso (Kg) IMC (kg)
Massa livre de
gordura (Kg)

Massa de gordura
(Kg)

Avaliação Basal –
Mulheres – Grupo
Dieta (n=21)

121.6 ± 24.1 48.4 ± 8.9 58.3 ± 8.8 63.3 ± 16.2

Avaliação Final –
Mulheres – Grupo
Dieta (n=21)

114.5 ± 24.5 43.8 ± 7.7∞ 56.7 ± 8.8 57.8 ± 16.5

Avaliação Basal –
Homens – Grupo
Dieta (n=12)

147.3 ± 26.8 47.8 ± 8.8 87.3 ± 11.4 60.0 ± 15.6

Avaliação Final –
Homens – Grupo
Dieta (n=12)

138.2 ± 27.1 44.8 ± 8.4 83.7 ± 11.8 54.6 ± 15.6

Avaliação Basal –
Mulheres – Grupo
Cirurgia (n=31)

125.3 ± 12.8 48.3 ± 6.3 59.3 ± 5.6 65.9 ± 10.2

Avaliação Final –
Mulheres – Grupo
Cirurgia (n=31)

90.2 ± 15.0 ♣ 35.2 ± 7.6♣ 50.5 ± 4.7♣ 39.8 ± 12.7♣

Avaliação Basal –
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Homens – Grupo
Cirurgia (n=15)

151.8 ± 17.1 48.0 ± 5.4 88.7 ± 8.1 63.1 ± 10.2

Avaliação Final –
Homens – Grupo
Cirurgia (n=15)

99.7 ± 7.0♣ 30.4 ± 3.5♣ 74.2 ± 5.4 ♣ 25.5 ± 2.7♣

♣ Significância (p<0.0001) depois da cirurgia.

HDL-C (mmol/L) LDL-C (mmol/L) TG (g/L) Glicose (mmol/L)

Mulheres – Dieta –
basal

0.87 ± 0.17 2.98 ± 0.88 1.59 ± 0.73 5.18 ± 0.34

Mulheres – Dieta –
final

0.91 ± 0.17 3.15 ± 1.14 1.49 ± 0.64 4.71 ± 0.28

Homens – Dieta –
basal

0.81 ± 0.13 3.31 ± 0.60 1.37 ± 0.48 5.31 ± 0.19

Homens – Dieta –
final

0.75 ± 0.15 3.05 ± 0.98 1.46 ± 0.49 4.45 ± 0.60

Mulheres –
Cirurgia –basal

0.77 ± 0.16 2.79 ± 1.17 1.49 ± 0.44 5.26 ± 0.26

Mulheres –
Cirurgia –final

1.03 ± 0.34 2.03 ± 0.69♦ 0.92 ± 0.36♣ 4.57 ± 0.30

Homens –
Cirurgia –basal

0.66 ± 0.16 4.00 ± 1.19 2.03 ± 0.86 5.27 ± 0.43

Homens –
Cirurgia –final

1.34 ± 0.29♣ 1.96 ± 0.49♣ 0.70 ± 0.2♣ 3.86 ± 0.35♦

♦ Significância (p < 0.01) depois da cirurgia.

♣ Significância (p < 0.0001) depois da cirurgia.
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6 DISCUSSÃO

Apenas um estudo foi identificado avaliando a derivação biliopancreática no

tratamento da obesidade mórbida. Entretanto, o estudo tem limitações

metodológicas importante como falta de informação sobre método de

randomização. Além disso seguimento a longo prazo para avaliação de

complicações estão ausentes neste estudo, visto que tal procedimento tem sido

associado com maior taxa de complicações quando comparado com outras

técnicas cirúrgicas para o tratamento da obesidade mórbida (Clegg et al, 2005).

Um problema comum nos trabalhos de cirurgia bariátrica é a total falta de

padronização dos ensaios clínicos randomizados e que torna o problema mais

grave quando as revistas, nesta área, não seguem as recomendações do

CONSORT (Moher et al, 2001). A falta de padronização dos ensaios clínicos

randomizados que avaliam a efetividade e segurança da cirurgia bariátrica

compromete a generalização dos resultados (Corcoulas, Flum, 2005), deste modo,

a busca de evidências na área torna-se difícil, senão impraticável no momento.

Outras revisões sistemáticas sobre o assunto têm encontrado dificuldades,

especialmente no que concerne a obtenção de evidências sobre qual técnica seria

mais efetiva no sentido de obter melhor redução de peso com menor incidência de

complicações. Outro problema dos estudos randomizados controlados, nesta área,

é a falta de seguimento a longo prazo e ausência de informações sobre novo

aumento de peso após dois anos de cirurgia e complicações.

Uma revisão sistemática com metanálise sobre cirurgia bariátrica que incluiu

ensaios clínicos randomizados, estudos observacionais e série de casos observou

uma perda de excesso de peso de 47,5% (IC 95% 40,7% a 54,2%) após banda

gástrica, 61,6% (IC 95% 56,7% a 66,5%) após derivação gástrica, 68,2% (IC95%

61,5% a 74,8%) após gastroplastia e 70,1% (IC 95% 66,3% a 73,9%) após

derivação biliopancreática. A mortalidade operatória até 30 dias após realização

da cirurgia foi de 0,1% para as cirurgias puramente restritivas (2297 pacientes

submetidos a cirurgia com colocação de banda e 749 pacientes submetidos a
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cirurgia de gastroplastia), 0,5% de 5644 pacientes submetidos à derivação

gástrica, e 1,1% de 3030 pacientes submetidos à derivação biliopancreática ou

switch duodenal. Em relação as morbidades relacionadas a obesidade, foi

observado melhora da diabetes mellitus em 76,8% dos casos (IC 95% 70,7% a

82,9%), da hipertensão em 61,7% dos casos (IC 95% 55,6% a 67,8%), e da

apnéia do sono em 85,7% dos casos (IC 95% 79,2% a 92,2%) (Buchwald et al,

2004).

Outra revisão sistemática sobre cirurgia bariátrica que avaliou ensaios clínicos

randomizados e outros tipos de desenho de estudo, como estudos coortes, caso-

controle e série de casos para avaliação de perda de peso e segurança, constatou

que a gastroplastia por banda em Y de Roux estaria associada a perda de 10 kg

ou mais no peso quando comparada a gastroplastia por banda após 12 e 36

meses. A gastroplastia vertical por banda estaria associada a perda de 14 kg ou

mais após 12 meses e apenas 3 Kg após 36 meses quando comparada com

gastroplastia por banda ajustável. Nesta revisão sistemática os autores analisaram

o papel da cirurgia laparoscópica, mas incluíram apenas um ensaio clínico

randomizado que também está descrita em nossa revisão. Os autores também

observaram uma menor incidência de infecções operatórias e de hérnias

incisionais após cirurgia laparoscópica para o tratamento de obesidade, mas com

maior taxa de reoperações após as cirurgias laparoscópicas. Também foi

observada maior freqüência de readmissões após cirurgias laparotômicas do que

nas laparoscópicas. Entretanto, a taxa de reoperações e complicações podem ser

influenciadas pela curva de aprendizado do cirurgião, pois tais taxas tendem a

serem menores em mãos de cirurgiões mais experientes (Maggard et al, 2005).

A revisão sistemática de Clegg et al (2005) observou que a derivação gástrica

resultou em perda de 25% do excesso de peso a mais do que a gastroplastia

vertical por banda um ano após a cirurgia e essa diferença se manteve após 3 e 5

anos de seguimento e que a cirurgia bariátrica seria custo-efetiva.

A questão do efeito da cirurgia bariátrica sobre alguns dos principais desfechos

após o seguimento a longo prazo, foi recentemente contemplada por Sjostrom et
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al (2004) do Swedish Obese Subjects Study Scientific Group (SOS) que relataram

resultados de 10 anos de seguimento do estudo coorte SOS. Neste estudo, os

autores observaram que os indivíduos submetidos a cirurgia bariátrica

apresentaram maior perda de peso, considerável melhora na atividade física, e

menor consumo calórico do que os pacientes que não se submeteram a

tratamento cirúrgico. Com exceção da hipercolesterolemia que não mostrou

diferenças estatisticamente significativa entre os pacientes cirúrgicos e controle,

outros fatores de riscos como hipertrigliceridemia, diabetes e hiperuricemia

apresentaram melhora estatisticamente significativa entre os pacientes

submetidos a cirurgia bariátrica. Entre as técnicas cirúrgicas, a derivação gástrica

foi associada a maior redução do peso corporal e maior redução nos fatores de

risco do que a gastroplastia por banda, por isso a derivação gástrica foi

considerada pelos autores como a técnica cirúrgica de escolha para o tratamento

da obesidade mórbida.

Em relação a segurança da cirurgia bariátrica, Flum et al (2005) avaliaram 16.155

pacientes submetidos a cirurgia bariátrica nos EUA e observaram uma taxa de

mortalidade de 2% após 30 dias, 2,8% após 90 dias e 4,6% após um ano da

intervenção cirúrgica. Após 90 dias, a mortalidade entre indivíduos com mais de

65 anos foi quase três vezes maior do que observado em indivíduos mais jovens.

Após 30 dias, o risco de mortalidade absoluta entre pacientes com 65 anos ou

mais, submetidos a cirurgia bariátrica foi de 4,8% o que é muito maior ao

observado no tratamento cirúrgico de revascularização cardíaca

(aproximadamente 2%) ou cirurgia de quadril (aproximadamente 1%).
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7 CONCLUSÕES

7.1 Implicações para a prática

As evidências existentes no momento são insuficientes para afirmar se a cirurgia

de derivação bilio-pancreática é efetiva e segura no tratamento da obesidade

mórbida quando comparado com tratamento clínico.

7.2 Implicações para pesquisa

Ensaios clínicos randomizados de boa qualidade e com acompanhamento a

longo-prazo comparando técnicas cirúrgicas restritivas com o tratamento clínico e

com outras técnicas cirúrgicas, especialmente para se analisar as possíveis

complicações a longo-prazo.
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