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�� There are There are 18.2 million people in the 18.2 million people in the 
United States, or 6.3% of the population, United States, or 6.3% of the population, 
who have diabetes.who have diabetes.who have diabetes.who have diabetes.
�� 13 million have been diagnosed13 million have been diagnosed
�� 5.2 million people (or nearly one5.2 million people (or nearly one--third) are third) are 
unaware that they have the disease unaware that they have the disease 

PS: 90 to 95% of patientsPS: 90 to 95% of patients present type 2 diabetespresent type 2 diabetes



Deaths among people with Deaths among people with 
diabetesdiabetes

United States, 2000United States, 2000

�� Sixth leading cause of death listed on U.S. death Sixth leading cause of death listed on U.S. death 
certificates in 2000. certificates in 2000. 

�� 69,301 death certificates in which diabetes was listed as 69,301 death certificates in which diabetes was listed as �� 69,301 death certificates in which diabetes was listed as 69,301 death certificates in which diabetes was listed as 
the underlying cause of death.the underlying cause of death.

�� 213,062 diabetes213,062 diabetes--related deaths. related deaths. 
�� Diabetes is likely to be under reported as a cause of Diabetes is likely to be under reported as a cause of 

death. death. 

Overall, the risk for death among people Overall, the risk for death among people 
with diabetes is about with diabetes is about 2 times2 times that of that of 

people without diabetes.people without diabetes.



Heart Disease and StrokeHeart Disease and Stroke

�� Heart disease is the leading cause of diabetesHeart disease is the leading cause of diabetes--related related 
deaths. Adults with diabetes have heart disease death deaths. Adults with diabetes have heart disease death 
rates about 2 to 4 times higher than adults without rates about 2 to 4 times higher than adults without 
diabetes. diabetes. diabetes. diabetes. 

�� The risk for stroke is The risk for stroke is 2 to 4 times2 to 4 times higher among people higher among people 
with diabetes. with diabetes. 

�� About 65% of deaths among people with diabetes are About 65% of deaths among people with diabetes are 
due to heart disease and strokedue to heart disease and stroke



High Blood Pressure High Blood Pressure 

About About 73% of adults73% of adults with diabeteswith diabetes have have 
blood pressure greater than or equal to blood pressure greater than or equal to 
130/80 millimeters of mercury (mm Hg) or 130/80 millimeters of mercury (mm Hg) or 130/80 millimeters of mercury (mm Hg) or 130/80 millimeters of mercury (mm Hg) or 
use prescription medications for use prescription medications for 
hypertension.hypertension.



BlindnessBlindness

�� Diabetes is the Diabetes is the leading causeleading cause of new cases of new cases 
of of blindnessblindness among adults.among adults.of of blindnessblindness among adults.among adults.

�� Diabetic retinopathy causes from Diabetic retinopathy causes from 12,000 12,000 
to 24,000 new cases of blindness each to 24,000 new cases of blindness each 
year. year. 



Kidney DiseaseKidney Disease

�� Diabetes is the Diabetes is the leading cause of endleading cause of end--stage stage 
renal disease,renal disease, accounting for 43% of new cases. accounting for 43% of new cases. 

�� In 2000, 41,046 people with diabetes began treatment In 2000, 41,046 people with diabetes began treatment 
for endfor end--stage renal disease.stage renal disease.

�� In 2000, a total of In 2000, a total of 129,183 people with 129,183 people with 
diabetes underwent dialysis or kidney diabetes underwent dialysis or kidney 
transplantation. transplantation. 



Nervous System Disease Nervous System Disease 

�� About About 60% to 70%60% to 70% of people with of people with 
diabetes have diabetes have mild to severe forms of mild to severe forms of 
nervous system damage. nervous system damage. nervous system damage. nervous system damage. 
�� impaired sensation or pain in the feet or impaired sensation or pain in the feet or 
handshands

�� slowed digestion of food in the stomachslowed digestion of food in the stomach
�� carpal tunnel syndromecarpal tunnel syndrome
�� other nerve problemsother nerve problems



Amputations Amputations 

�� >>60% of nontraumatic lower60% of nontraumatic lower--limb limb 
amputationsamputations occur among people with occur among people with 
diabetes. diabetes. diabetes. diabetes. 

�� From 2000 to 2001, about From 2000 to 2001, about 82,000 82,000 
amputations were performed because amputations were performed because 
of diabetes.of diabetes.



Other complicationsOther complications

�� Dental Disease Dental Disease 
�� Complications of Pregnancy Complications of Pregnancy 
�� ketoacidosis comaketoacidosis coma�� ketoacidosis comaketoacidosis coma
�� hyperosmolar (nonketotic) coma hyperosmolar (nonketotic) coma 
�� more likely to die with pneumonia or more likely to die with pneumonia or 
influenza than people who do not have influenza than people who do not have 
diabetesdiabetes



Cost of diabetes in the United Cost of diabetes in the United 
States, 2002States, 2002

�� Direct medical costs:Direct medical costs: $92 billion $92 billion 
�� Indirect costs:Indirect costs: $40 billion$40 billion (disability, work (disability, work �� Indirect costs:Indirect costs: $40 billion$40 billion (disability, work (disability, work 
loss, premature mortality) loss, premature mortality) 

�� Total (direct and indirect):Total (direct and indirect): $132 billion$132 billion

PS: Brasil Total Expenses, 2001: R$ 637,350,352,000 *IBGE

Or around $212 billionOr around $212 billion



Como um cirurgião poderia ajudar?Como um cirurgião poderia ajudar?

�� medida simples medida simples 
�� de baixo custode baixo custo�� de baixo custode baixo custo
�� sem ônus contínuo sem ônus contínuo 
�� boa eficáciaboa eficácia



Efeitos Adversos Cardiometabólicos 
dos produtos de adipócitos

Adipose

↑ IL-6

↑ TNFα

↑ FFA

↑ Insulina

↑ Agiotensinogênio

↑ lipase lipoprotêica

Inflamação

Hipertensão

dislipidemia

Adipose
tissue

↓ Adiponectina

↑ Leptina

↑ TNFα

↑ Adipsina
(Complemento D)

↑ Plasminogen
activator inhibitor-1

(PAI-1)

↑ Resistina

↑ Lactato
Diabetes 

Tipo 2

Tromboses
Aterosclerose

Trayhurn et al 2004; Eckel et al 2005



Fatos envolvidos com o vínculo 
Obesidade-DM2

Fatos envolvidos com o vínculo 
Obesidade-DM2

Obesidade

Ácidos graxos livres

Efeito

Randle

Inibição da ação insulínica



Fatos envolvidos com o vínculo 
Obesidade-DM2

Fatos envolvidos com o vínculo 
Obesidade-DM2

Obesidade visceral

Hipertrigliceridemia PortalHipertrigliceridemia Portal

Efeito

Randle
Inibição da ação insulínica

Diminuição de clearence de Insulina

Hiperinsulinismo



PAI-1PAI-1

• É o inibidor fisiológico primário 
da ativação do plasminogênio em 
vivo.

• Níveis plasmáticos de PAI-1 • Níveis plasmáticos de PAI-1 
estão elevados em pacientes com 
doença coronariana

• Importante fator nas doenças 
aterotrombóticas



Gordura visceral produz 

mais PAI-1

Gordura visceral produz 

mais PAI-1

“Recently, production of PAI-1 by 
adipose tissue, in particular by 
fat from omentum, has been 
evidenced, and it has been evidenced, and it has been 
proposed that it could be 

responsible for the elevated 
plasma PAI-1 level observed in 

insulin resistance.”

Ann Med 2000 Dec;32:78-84



PAI-1
(ng/mL – ELISA)

Quest Diagnostics - Nichols Institute
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ResistinaResistina

“Resistin is a hormone 
secreted by adipocytes 

that acts on skeletal muscle that acts on skeletal muscle 
myocytes, hepatocytes, 

and adipocytes themselves, 
reducing their sensitivity to 

insulin.”

Diabetes 2002 Jun;51(6):1737Diabetes 2002 Jun;51(6):1737--4444



ResistinaResistina

“The abdominal depots showed 
a 418% increase in resistin mRNA 

expression compared with the 
thigh. Increased resistin thigh. Increased resistin 

expression in abdominal fat could 
explain the increased risk of type 

2 diabetes associated with 
central obesity.” 

Lancet 2002 Jan 5;359(9300):46Lancet 2002 Jan 5;359(9300):46--77



Surgical removal of visceral fat Surgical removal of visceral fat 
reverses hepatic insulin resistance.reverses hepatic insulin resistance.

Barzilai N; She L; Liu BQ; Vuguin P; Cohen P; Barzilai N; She L; Liu BQ; Vuguin P; Cohen P; 
Wang J; Rossetti LWang J; Rossetti L

Department of Medicine, and Diabetes Research and Training Center, Department of Medicine, and Diabetes Research and Training Center, 
Albert Einstein College of Medicine, New York.Albert Einstein College of Medicine, New York.

Diabetes 1999 Jan;48(1):94-8



A pilot study of longA pilot study of long--term effects of a term effects of a 
novel obesity treatment: novel obesity treatment: 

omentectomy in connection with omentectomy in connection with 
adjustable gastric banding.adjustable gastric banding.adjustable gastric banding.adjustable gastric banding.

Thorne A, Lonnqvist F, Apelman J, Hellers G, Arner P.Thorne A, Lonnqvist F, Apelman J, Hellers G, Arner P.

Department of Surgery Department of Surgery 
Karolinska Institute at Huddinge University HospitalKarolinska Institute at Huddinge University Hospital

Stockholm, Sweden.Stockholm, Sweden.
Int J Obes Relat Metab Disord 2002 Feb;26(2):193-9



Omentectomy, Omentectomy, 
when performed together when performed together 

with Adjusted Gastric Banding, with Adjusted Gastric Banding, 
has significant positive has significant positive 
and longand long--term effects term effects and longand long--term effects term effects 

on the glucose on the glucose 
and insulin metabolic profilesand insulin metabolic profiles

in obese subjects.in obese subjects.

Int J Obes Relat Metab Disord 2002 Feb;26(2):193-9



Retirar Gordura visceral

� Menos da resistência insulínica

�Menos ácidos graxos na 
circulação portal

�Menos Resistina�Menos Resistina

�Menos IL-6, IL-8, TNF-α

�Menos Trombogenicidade – PAI -1

�Menos Pressão intra-abdominal

Omentectomia !



Sinais do Trato 
Digestivo ao 
Hipotálamo

SENSORES 
DE VOLUME

SENSORES DE 
NUTRIENTES



�� Secreção estimulada Secreção estimulada 
pelo jejum pelo jejum 

�� Ativa mecanismos Ativa mecanismos 
centrais de orexiacentrais de orexia
Estimula a secreção Estimula a secreção 

grelinagrelinagrelinagrelina

�� Estimula a secreção Estimula a secreção 
ácida gástricaácida gástrica

�� Diminui gasto enegéticoDiminui gasto enegético
�� Reduz a utilização de Reduz a utilização de 

gorduragordura
�� Induz a adiposidade Induz a adiposidade 
�� Secreção inibida por Secreção inibida por 

refeiçãorefeição

Annals of Surgery 239(4):464-74, April, 2004



OxintomodulinaOxintomodulinaOxintomodulinaOxintomodulina
(OXM)(OXM)(OXM)(OXM)

• Causa saciedade (ação central)Causa saciedade (ação central)

J Clin Endocrinol & Metabol 88(10):4696-4701; 2003



PYYPYYPYYPYY
Polipeptide YYPolipeptide YYPolipeptide YYPolipeptide YY

• Causa saciedade (ação central)

• Diminui o trânsito intestinal

• Estimula a secreção insulínica

Ann. N.Y. Acad. Sci. 994: 162-168; 2003



GLPGLPGLPGLP----1111
GlucagonGlucagonGlucagonGlucagon----like like like like 
peptide 1peptide 1peptide 1peptide 1

• Causa saciedade (ação central)Causa saciedade (ação central)

J Mol Neurosci 2002 ;18(1-2):7-14



GLPGLPGLPGLP----1111
GlucagonGlucagonGlucagonGlucagon----like like like like 
peptide 1peptide 1peptide 1peptide 1

Lentifica o esvaziamento Lentifica o esvaziamento 
gástrico                          gástrico                          gástrico                          gástrico                          

Lentifica oLentifica o trânsito trânsito 
intestinalintestinal

Reduz a secreção ácida Reduz a secreção ácida 
gástricagástrica

Am J Physiol 1997; 273(5 Pt 1): E981-8



GLPGLPGLPGLP----1111
GlucagonGlucagonGlucagonGlucagon----like like like like 
peptide 1peptide 1peptide 1peptide 1

Diabetes 49(4):611-7; 2000

Estimula a secreção de insulinaEstimula a secreção de insulina

Bloqueia a ação do glucagon Bloqueia a ação do glucagon 

É UMA INCRETINAÉ UMA INCRETINA



GLPGLPGLPGLP----1111
GlucagonGlucagonGlucagonGlucagon----like like like like 
peptide 1peptide 1peptide 1peptide 1

Diabetes 49(4):611-7; 2000

Mantém o trofismo de células BetaMantém o trofismo de células Beta

Promove neogênese de células BetaPromove neogênese de células Beta



GLPGLP--11

Review: pancreatic betaReview: pancreatic beta--cell cell 
neogenesis revisited.neogenesis revisited.

Paris M, TourrelParis M, Tourrel--Cuzin C, Plachot C, Ktorza A.Cuzin C, Plachot C, Ktorza A.

Laboratoire de Physiopathologie de la Nutrition,Laboratoire de Physiopathologie de la Nutrition,

Universite Paris 7, Paris, France.Universite Paris 7, Paris, France.

Exp Diabesity Res. 2004 AprExp Diabesity Res. 2004 Apr--Jun;5(2):111Jun;5(2):111--21.21.



A saciedade 
fisiológica

Pâncreas

Saciedade

Distensão gástrica

Grelina baixa

GLP-1, 
PYY e 
OXM

Pâncreas
+ insulina 
- Glucagon

Piloro



O GLPO GLP--1 natural tem 1 natural tem 
vida média muito curta e vida média muito curta e vida média muito curta e vida média muito curta e 

é destruído pela é destruído pela 
DippeptidilDippeptidil--dipeptidase IV (DPP IV)dipeptidase IV (DPP IV)



Os obesos e os diabéticos Os obesos e os diabéticos 

têm níveis de têm níveis de PYYPYY33--3636 e e 

GLPGLP--1 1 normaisnormais em jejumem jejum

porém porém 

póspós--prandiais baixos prandiais baixos 



Novas drogas no DiabetesNovas drogas no Diabetes

Análogos do GLPAnálogos do GLP--11

�� Exanatide Exanatide 

Inibidores da DPP IVInibidores da DPP IV

�� SitagliptinaSitagliptina�� Exanatide Exanatide 
�� LiraglutidaLiraglutida

�� SitagliptinaSitagliptina
�� VildagliptinaVildagliptina



nutrientesnutrientesnutrientesnutrientes

GLP

“Under all experimental “Under all experimental 
conditions,conditions,

ileal carbohydrate increased ileal carbohydrate increased ileal carbohydrate increased ileal carbohydrate increased 
plasma GLPplasma GLP--1 1 

by 80by 80--100%100% (all P < 0.005).(all P < 0.005).
Ileal lipid perfusion had Ileal lipid perfusion had 

similar effectssimilar effects””

Dig Dis Sci 1995 May;40(5):1074Dig Dis Sci 1995 May;40(5):1074--8282



Então,Então,
É lógico aceitar que nutrientes É lógico aceitar que nutrientes É lógico aceitar que nutrientes É lógico aceitar que nutrientes 

não estão atingindo não estão atingindo 
adequadamente o intestino adequadamente o intestino 

distal !distal !
Por que ?Por que ?



Meat EatersMeat Eaters & & Plant EatersPlant Eaters

�� Has ClawsHas Claws

�� No pores on skin: perspires No pores on skin: perspires 
through tongue through tongue 

�� Pointed front teeth to tear flesh Pointed front teeth to tear flesh 

�� No flat back molar teeth to grind No flat back molar teeth to grind 
foodfood

�� No Claws No Claws 

�� Perspires through pores on the Perspires through pores on the 
skin skin 

�� No sharp pointed front teeth No sharp pointed front teeth 

�� FlatFlat backback molarmolar teeth to grind teeth to grind 
food food foodfood

�� Salivary glands in mouth (not Salivary glands in mouth (not 
needed to preneeded to pre--digest grains & digest grains & 
fruits) fruits) 

�� Acid saliva: no enzyme ptyalin to Acid saliva: no enzyme ptyalin to 
prepre--digest grains digest grains 

�� Strong hydrochloric acid in Strong hydrochloric acid in 
stomach to digest tough animal stomach to digest tough animal 
muscle. muscle. 

food food 

�� Well developed salivary glands, Well developed salivary glands, 
needed to preneeded to pre--digest grains & digest grains & 
fruits fruits 

�� Alkaline saliva, much ptyalin to Alkaline saliva, much ptyalin to 
prepre--digest grains digest grains 

�� Stomach acid 20 times less strong Stomach acid 20 times less strong 
than meatthan meat--eaters eaters 



Absorção rápida e em picosAbsorção rápida e em picos

Dieta moderna

Segmentos de alta permeabilidade
Porisso estão prejudicados os mecanismos de detecção 

do alimento



A relação entre o A relação entre o 

tamanho do corpo e o aparelho digestivotamanho do corpo e o aparelho digestivo

(Relação Gastroenterocorpórea)(Relação Gastroenterocorpórea)

depende o tipo de dieta depende o tipo de dieta 

sua digestibibilidade sua digestibibilidade 

e sua densidade calórica.e sua densidade calórica.



Dieta hipercalórica 
refinada abundante

Hipertrofia de mucosa do Menos Obesidade

Hipótese da Hipertrofia Intestinal 
Induzida por Alimento

Hipótese da Hipertrofia Intestinal 
Induzida por Alimento

Menor secreção de 
GLP-1 e PYY

Diabetes 
tipo II

Hipertrofia de mucosa do 
intestino proximal

Menor quantidade de 
nutrientes no intestino 

distal

Menos 
saciedade

Obesidade

“Quanto mais se come, mais se quer comer”



Hipertrofia Intestinal 
Proximal

pode ser pode ser 
parte do problema



Diante da Dieta Moderna, 
o Estômago Humano tornou-se o Estômago Humano tornou-se 

inadequadamente grande
e o Jejuno, 

inadequadamente permeável e longo.



Estas dimensões 
são remanescentes evolucionários,são remanescentes evolucionários,
desenvolvidos em épocas remotas,

sob outra dieta.



Podemos,
Cirurgicamente,

copiar passos da Evolução.copiar passos da Evolução.

Cirurgias Adaptativas & 
Evolucionárias



Três Propostas Sequenciais diante da falha dos tratamentos não 

invasivos

I   – gastrectomia vertical associada ou não à omentectomia

II  – gastrectomia vertical isolada associada à omentectomia e jejunectomia

III – gastrectomia vertical isolada associada à omentectomia e jejunectomia 
com derivação biliopancreática parcial



Adaptação Digestiva IAdaptação Digestiva I

Gastrectomia Gastrectomia Gastrectomia Gastrectomia 
vertical isoladavertical isoladavertical isoladavertical isolada

ou ou ou ou 

Santoro et al. Rev Bras Videocir 2003, 1(3):96-102

ou ou ou ou 

associada à associada à associada à associada à 
OmentectomiaOmentectomiaOmentectomiaOmentectomia



Gastrectomia Gastrectomia Gastrectomia Gastrectomia 
Vertical com Vertical com Vertical com Vertical com 

Omentectomia e Omentectomia e Omentectomia e Omentectomia e 

Adaptação Digestiva IIAdaptação Digestiva II

Santoro et al. 
Einstein, 2003
São Paulo Med J, 2006

Omentectomia e Omentectomia e Omentectomia e Omentectomia e 
EnterectomiaEnterectomiaEnterectomiaEnterectomia



Adaptação Adaptação Adaptação Adaptação 
Digestiva com Digestiva com Digestiva com Digestiva com 

Adaptação Digestiva IIIAdaptação Digestiva III

Santoro et al. 
Rev Bras Videocir., 2004
Obesity Surg., 2006

Digestiva com Digestiva com Digestiva com Digestiva com 
Reserva Intestinal Reserva Intestinal Reserva Intestinal Reserva Intestinal 

em trânsitoem trânsitoem trânsitoem trânsito



Adaptações digestivas
Número 1

Adaptações digestivas
Número 1

Gastrectomia Vertical Adaptativa  Gastrectomia Vertical Adaptativa  Gastrectomia Vertical Adaptativa  Gastrectomia Vertical Adaptativa  

com (ou sem ) Omentectomia com (ou sem ) Omentectomia com (ou sem ) Omentectomia com (ou sem ) Omentectomia com (ou sem ) Omentectomia com (ou sem ) Omentectomia com (ou sem ) Omentectomia com (ou sem ) Omentectomia 

Santoro et al. Rev Bras Videocir 2003, 1(3):96-102



Adaptações digestivas
Número 1

Adaptações digestivas
Número 1

• Simples

• A parte  inicial 
do Duodenal do Duodenal 
Switch

• Mantém a 
estrutura geral 
do orgão

Santoro et al. Rev Bras Videocir 2003, 1(3):96-102



Adaptações digestivas
Número 1

Adaptações digestivas
Número 1

• Diminui a 
capacidade gástrica

• Distensão precoce

• Retira células A 
produtoras de 
Grelina

Santoro et al. Rev Bras Videocir 2003, 1(3):96-102



• sem estenoses ou 
próteses

• Funções gástricas 
mantidas
– ácido para reduzir – ácido para reduzir 

carga bacteriana e 
digestão protéica

– Fator intrínseco –
B12

– Esvaziamento 
regulado

– Proteção contra 
“dumping”



• Funciona quando 
o paciente come:o paciente come:

Distensão com menores 

volumes



• Funciona quando 
o paciente nãoo paciente não
come:

Retiradas células 

produtoras de grelina



Ghrelin
(ng/mL – ELISA)

Phoenix Peptides EK-031-30

400,00

500,00
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700,00

P< 0,002 Teste de postos de Wilcoxon
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100,00

200,00

300,00

400,00



Adaptações digestivas
Número 1

Adaptações digestivas
Número 1

• Simples

• Sem perdas funcionais • Sem perdas funcionais 

• Dispensa rígido follow-up

• Pode ser executado logo

• Mesmo com cirrose, hepatites,

insuficiência renal, etc...

• Perda de 10 a 30 Kg (em geral 12-15)

• Prader-Willi: perdas de até 70 Kg



Vale a pena operar 

para perder para perder 

10 ou15 Kg ?



Benefits from a 10Kg weight 
loss :

Benefits from a 10Kg weight 
loss :

• 20-25% fall in total mortality
• 30-40% fall in diabetes-related deaths• 30-40% fall in diabetes-related deaths
• Fall of 10 mmHg in systolic blood pressure
• Fall of 20 mmHg in diastolic blood pressure
• 91% reduction in angina symptoms

Jung RT. Obesity as a disease. Br Med Bull 1997; 53:307-21



Benefits from a 10Kg weight 
loss :

Benefits from a 10Kg weight 
loss :

• 33% increase in exercise tolerance
• 15% fall in LDL-cholesterol
• 30% fall in triglycerides• 30% fall in triglycerides
• 8% increase in HDL-cholesterol
• >50% reduction in the risk of developing diabetes
• 15% fall in HbA1c

Jung RT. Obesity as a disease. Br Med Bull 1997; 53:307-21



Adaptações digestivas
Número 1

Adaptações digestivas
Número 1

Provavelmente se tornará 

procedimento comum na prática procedimento comum na prática 

clínica



Adaptações digestivas
Número 2

Adaptações digestivas
Número 2

Adicionar

simples enterectomia 

mantendo 

40 cm of jejuno 40 cm of jejuno 

e 260 cm  íleo

(total 3 metros)

PS : intestino delgado normal em humanos adultos nunca operados  vai de 3 PS : intestino delgado normal em humanos adultos nunca operados  vai de 3 PS : intestino delgado normal em humanos adultos nunca operados  vai de 3 PS : intestino delgado normal em humanos adultos nunca operados  vai de 3 

a 8 ma 8 ma 8 ma 8 m

Santoro et al. Einstein 2003, 1(2):99-104



Adaptações digestivas
Número 2

Adaptações digestivas
Número 2

Enterectomia Adaptativa

• Simples !



Adaptações digestivas
Número 2

Adaptações digestivas
Número 2

Enterectomia Adaptativa

• Mais nutrientes sendo absorvidos • Mais nutrientes sendo absorvidos 
distalmente

• Absorção em áreas menos 
permeáveis: mais lenta

• PYY3-36: mais e mais precoce
• Glp-1: mais e mais precoce
• Oxintomodulina



Adaptações digestivas
Número 2

Adaptações digestivas
Número 2

Enterectomia Adaptativa

• Mas é  irreversível !

• Dimensões exageradas de • Dimensões exageradas de 
intestino delgado são 
remanescentes evolucionários, 
(como vesículas biliares)

• Função Entérica é mantida 
completamente e com reserva!

Retira tecidos, não sacrifica funções



Adaptações digestivas
Número 2

Adaptações digestivas
Número 2

Enterectomia Adaptativa

• Mais “breque ileal”• Mais “breque ileal”
• Menor pressão intra-abdominal
• Menos Colesterol
• Menos Triglicérides



“ESTUDO COMPARATIVO DO EFEITO DE DUAS TÉCNICAS “ESTUDO COMPARATIVO DO EFEITO DE DUAS TÉCNICAS 
CIRÚRGICAS PARA O TRATAMENTO DA OBESIDADE, CAPELLA E CIRÚRGICAS PARA O TRATAMENTO DA OBESIDADE, CAPELLA E 

SANTORO II, SOBRE A TRIGLICERIDEMIA PERIFÉRICA.”SANTORO II, SOBRE A TRIGLICERIDEMIA PERIFÉRICA.”
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“ESTUDO COMPARATIVO DO EFEITO DE DUAS TÉCNICAS “ESTUDO COMPARATIVO DO EFEITO DE DUAS TÉCNICAS 
CIRÚRGICAS PARA O TRATAMENTO DA OBESIDADE, CAPELLA E CIRÚRGICAS PARA O TRATAMENTO DA OBESIDADE, CAPELLA E 

SANTORO II, SOBRE A TRIGLICERIDEMIA PERIFÉRICA.”SANTORO II, SOBRE A TRIGLICERIDEMIA PERIFÉRICA.”
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MILLÉO, FQMILLÉO, FQ Tese de Mestrado Tese de Mestrado -- Universidade Federal do Paraná Universidade Federal do Paraná , 2005 , 2005 
Orientador: Prof. Dr. Osvaldo MalafaiaOrientador: Prof. Dr. Osvaldo Malafaia
CoCo--orientador: Prof. Dr. Paulo Afonso Nunes Nassiforientador: Prof. Dr. Paulo Afonso Nunes Nassif

Gráfico 4: PERFIL MÉDIO DE TRIGLICERÍDEOS EM JEJUM E APÓS 
SOBRECARGA LIPÍDICA EM UMA E DUAS HORAS
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Óxido Nítrico
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Arterial Sistêmica 

VasodilataçãoVasoconstrição

Angiotensinogênio produzido 
pela gordura visceral 



Adaptações digestivas
Número 2

Adaptações digestivas
Número 2

É simplesmente 
uma redução  

proporcional do proporcional do 
trato digestivo, 
mantendo suas 

funções e 
conformação 

geral



Adaptações digestivas
Número 2 

Adaptações digestivas
Número 2 

• Obesidade

• Diabetes

• Hipercolesterolemia

IMPACTO

• Hipercolesterolemia

• Hipertrigliceridemia

• Hipertensão

• Aterotrombose

• Problemas Ortopédicos



PACIENTES 
“NÚMERO 2” 
PACIENTES 

“NÚMERO 2” 

Out-2002 a Ago-2006 
~450 casos no Brasil

Pacientes próximos a nós: 150 pac.Pacientes próximos a nós: 150 pac.
Follow up: 1 a  45 meses 



PACIENTES 
“NÚMERO 2”
PACIENTES 

“NÚMERO 2”

Santoro et al.
São Paulo Medical Journal, 2006; vol 124 , em publicação



PACIENTES 
“NÚMERO 2”
PACIENTES 

“NÚMERO 2”

Complicações  (baseadas nos 150 pacientes iniciais)

1 abscesso intraperitonial (0,6%)
2 reoperações por sangramento (1,3%)
1 sangramento no potal do trocarte (0,6%)
1 laceração gástrica (8mm for a da mecânica sutura) (0,6%) 
3 hérnias supraumbilicais (1,9%) 
2 fístulas (1,3%)
0 mortalidade (0,0%)

Todos resolvidos sem sequelaTodos resolvidos sem sequela



Patient A.E.ZPatient A.E.Z
Pre and 2 Months PostPre and 2 Months Post--op.op.

Insulinemic Curve (µU/ml)

Sample Pre-op Post-op

Glycemic Curve (mg/dl)

Sample Pre-op Post-op

Base 8.4 5.6

30 min 20.0 40.5

60 min 28.3 43.0

90 min 26.3 17.2

120 min 20.3 14.8

Base 320 112

30 min 382 132

60 min 440 99

90 min 421 83

120 min 389 93



Patient A.E.ZPatient A.E.Z

Pre-op Post-op

BMI (Kg/m2)
Albumin (g/dL)

39
4,5

23,5
4,3

Triglycerides (mg/dL) 269 170

Ldl-cholesterol (mg/dL) 205 123

Total Cholesterol(mg/dL) 305 198

PAI-1 (ng/mL) 94 35

Hb A1C (%)
GLP-1 (média 5 dosagens  ng/mL)

PYY3-36 (média 5 dosagens  ng/mL)

Resistin (ng/ml)
Ghrelin (ng/ml)

11.7
2.6

74.3
423
931

6.8
6.0

120,6
115
210



Resolvendo ComorbidadesResolvendo Comorbidades

Pré- op
%

Resolvido 
No Pós-op

%

Melhorado 
No Pós-op

%

Problemas 
Ortopédicos

32.7 70.5 29.0

Hipertensão 42.0 72.7 27.3

Diabetes 30.8 93.7 6.3

Hipertrigliceridemia 61.6 81.8 18.8

Hipercolesterolemia 50.0 57.7 42.3

Problemas 
Respiratórios

17.3 88.9 11.1



Adaptação Adaptação Adaptação Adaptação 
Digestiva com Digestiva com Digestiva com Digestiva com 

Adaptação Digestiva IIIAdaptação Digestiva III

Santoro et al. 
Rev Bras Videocir., 2004
Obesity Surg., 2006

Digestiva com Digestiva com Digestiva com Digestiva com 
Reserva Intestinal Reserva Intestinal Reserva Intestinal Reserva Intestinal 

em trânsitoem trânsitoem trânsitoem trânsito



Reserva Intestinal no trânsitoReserva Intestinal no trânsito

180-200 cm



Objetivos para melhorar a qualidade de vida

• Sem subestenoses• Sem subestenoses
• Sem próteses
• Sem área exclusa
• Sem malabsorção



Adaptação Digestiva com Reserva Adaptação Digestiva com Reserva 
IntestinalIntestinal

�� Sem áreas exclusasSem áreas exclusas
�� Acesso endoscópico Acesso endoscópico �� Acesso endoscópico Acesso endoscópico 
�� Duodeno no trânsitoDuodeno no trânsito
�� Antro e piloro Antro e piloro 
preservadospreservados



Adaptação Digestiva com Adaptação Digestiva com 
Reserva IntestinalReserva Intestinal

RetiraRetira--se também o omentose também o omento

�� Menor trigliceridemia portalMenor trigliceridemia portal
�� Menor hiperinsulinismoMenor hiperinsulinismo
�� Sem perda de fonte Sem perda de fonte 
significativa de leptinasignificativa de leptina



Adaptação Digestiva com Adaptação Digestiva com 
Reserva IntestinalReserva Intestinal

Sem áreas exclusasSem áreas exclusas

Sem “alça cega”Sem “alça cega”

Menos mal odor Menos mal odor 
ee

SemSem diarréiadiarréia

PO Tardio - Perfil



Adaptação Digestiva com Reserva Adaptação Digestiva com Reserva 
IntestinalIntestinal
“número 3”“número 3”
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Complicações Complicações 
Número 3Número 3

�� 4/804/80
�� 1 abscesso intra1 abscesso intra--peritonialperitonial
�� 2 fístulas2 fístulas
1 oclusão da gastro1 oclusão da gastro--íleo anastomoseíleo anastomose�� 1 oclusão da gastro1 oclusão da gastro--íleo anastomoseíleo anastomose

�� 0 mortalidade0 mortalidade

Recuperação completa sem sequelasRecuperação completa sem sequelas



Cirurgia BariátricaCirurgia Bariátrica

Cirurgia MetabólicaCirurgia Metabólica



Possibilidades cirúrgicas 

Dr. Sergio Santoro

Possibilidades cirúrgicas 
no tratamento da 

Diabetes Mellitus tipo 2



Novas propostas na DM

• Transposição ileal (Mason, 1999)
• Omentectomia (Abumrad, 2006)

Dr. Sergio Santoro

• Omentectomia (Abumrad, 2006)
• Exclusão duodenojejunal (Rubino, 2004)
• Entero-omentectomia Adaptativa 

(Santoro,2004)



“ … we feel compelled to ask “ … we feel compelled to ask 
whether whether 

it would not make sense to offer it would not make sense to offer it would not make sense to offer it would not make sense to offer 
omentectomy aloneomentectomy alone as a as a 

treatment for treatment for 
type 2 diabetes mellitus.”type 2 diabetes mellitus.”

Surgery 2006 Jun; 139(6):711-16



21 pacientes 21 pacientes -- Dados em análiseDados em análise
�� Complicações :zeroComplicações :zero
Queixas: zeroQueixas: zero

EnteroEntero--Omentectomia Adaptativa Omentectomia Adaptativa 
Tratamento auxiliar na diabetes Tratamento auxiliar na diabetes 

tipo 2tipo 2

�� Queixas: zeroQueixas: zero
�� Sensação de bem estar e mais saciedade: Sensação de bem estar e mais saciedade: 
100%100%

�� Melhora da diabetes em 100%Melhora da diabetes em 100%
�� Melhora da dislipidemia: 100%Melhora da dislipidemia: 100%
�� Melhora da hipertensão em 80%Melhora da hipertensão em 80%
�� Perda de peso 5 a 15 kg (média 7,5 Kg)Perda de peso 5 a 15 kg (média 7,5 Kg)



PYYPYY33--3636 -- Resultados iniciais Resultados iniciais 
curvas póscurvas pós--prandias em 9 pacientes prandias em 9 pacientes 

pré e pós operatórias pré e pós operatórias 
PYY
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Colaboração Prof. Le Roux, Imperial College of London



GlpGlp--11 -- Resultados iniciais Resultados iniciais 
curvas póscurvas pós--prandias em 9 pacientes prandias em 9 pacientes 

pré e pós operatórias pré e pós operatórias 
GLP
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Triglicérides Triglicérides –– valores médios de 9 valores médios de 9 
pacientespacientes

TRIGLICÉRIDES
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�� Diabetes improvement: 100%Diabetes improvement: 100%
�� 7/7 insulin withdrawal7/7 insulin withdrawal
�� All reduced medicationAll reduced medication

Adaptive EnteroAdaptive Entero--Omentectomy Omentectomy 
auxiliary treatament of type 2 diabetesauxiliary treatament of type 2 diabetes

�� All reduced medicationAll reduced medication
�� Even with less medication, after 5 months:Even with less medication, after 5 months:

�� Lower Hb A1c  (Lower Hb A1c  (P = 0.0039) P = 0.0039) 
�� LowerLower HOMAHOMA--IR (P = 0.0117)IR (P = 0.0117)
�� LowerLower fasting blood glucose (fasting blood glucose (P = 0.0273)P = 0.0273)
�� Lower post prandial Lower post prandial blood glucose blood glucose (P = 0.0039)(P = 0.0039)



EnteroEntero--Omentectomia Adaptativa Omentectomia Adaptativa 
TRIGLICÉRIDESTRIGLICÉRIDES

Paciente DVC Paciente DVC –– curva lipídica pós curva lipídica pós 
sobrecarga sobrecarga 

Pre-operatório: triglicerídeos do plasma 1 ano de pós-operatório

Jejum 233 mg/ml

Pós 1 h 267 mg/ml

Pós 2h 357 mg/ml

Pós 3h 456 mg/ml

Pós 4h 587 mg/ml

Pós 5h 750 mg/ml

Jejum 83 mg/ml

Pós 1 h 85 mg/ml

Pós 2h 91 mg/ml

Pós 3h 88 mg/ml

Pós 4h 85 mg/ml

Pós 5h 84 mg/ml

Não há esteatorréia neste pacienteNão há esteatorréia neste paciente



AGL Elevados

Sensibilidade 
Vascular ao estímulo 
αααα-adrenérgico

Óxido Nítrico

Hipertensão 
Arterial Sistêmica 

VasodilataçãoVasoconstrição

Angiotensinogênio produzido 
pela gordura visceral 



�Mais simples

�Estrutura digestiva preservada

�Follow-up menos rígido

EnteroEntero--Omentectomia Adaptiva Omentectomia Adaptiva 
como tratamento auxiliar na diabetes tipo 2como tratamento auxiliar na diabetes tipo 2

Santoro et al. Einstein 2004, Julho-Setembro 2(3):193-198

�Ganhos metabólicos
�da retirada de gordura visceral

�Retirada de segmentos de      permeabilidade

�da chegada de mais nutrientes distalmente

�GLP-1 e PYY + rápido e + cedo



Dr. Sergio Santoro

A Gastroenterologia Metabólica abre perspectivas estimulantes


