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previdência, além de preservar a saúde e a qualidade de 
vida dos trabalhadores. 

Conclusões
 Há uma maior ocorrência de casos de perda 
auditiva por exposição a níveis de pressão sonora elevados 
em homens, o mesmo sendo verdade para pessoas 
expostas por longos períodos, principalmente a partir de 5 
anos de exposição, sendo que as atividades de trabalho 
mais associadas à perda auditiva foram metalurgia e 
construção civil, atividades que normalmente empregam 
homens. O uso de protetor foi referido por menos da 
metade dos que disseram se usam ou não e menos 
da metade do total, mostrando assim a necessidade 
de maiores esclarecimentos dos trabalhadores e das 
empresas quanto às vantagens da sua implementação. 
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RESUMO
 Introdução: a obesidade é uma condição mórbida 
que atinge grande parte da população economicamente 
ativa. É uma condição de etiologia multifatorial e está 

relacionada com outras condições nosológicas. Problemas 
cardiovasculares, ortopédicos, endocrinológicos e 
psicossociais estão freqüentemente associados à obesidade 
severa. Do ponto de vista epidemiológico, a obesidade 
e suas co-morbidades associadas são responsáveis pelo 
gasto anual de milhões de reais no Brasil e no mundo 
ocidental. Diabetes, acidentes cerebrovasculares, infarto 
do miocárdio e hipertensão arterial são problemas que 
podem ser minimizados através do controle da obesidade. 
Objetivo: realizar uma revisão da literatura médica sobre a 
cirurgia da obesidade, não somente sob o ponto de vista das 
técnicas cirúrgicas empregadas atualmente, mas também 
com um enfoque epidemiológico da obesidade e suas 
repercussões sobre a economia do organismo.Neste artigo nos 
preocupamos em revisar os conceitos e técnicas da cirurgia 
da obesidade associado a um conjunto de informações de 
interesse não somente aos cirurgiões, mas também aos 
clínicos, cardiologistas e endocrinologistas. Discussão: 
muitos tratamentos clínicos têm sido utilizados para o 
controle das situações de obesidade mórbida. Tratamentos 
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farmacológicos e comportamentais têm valor restrito nos 
resultados a longo prazo. A cirurgia de obesidade não deve 
ser realizada em qualquer paciente. Ela visa ao tratamento 
de obesos mórbidos que tenham falhado em perder peso 
com dietas, exercícios e medicações, e que possuam co-
morbidades médicas como pressão arterial elevada, diabetes 
e outras. Conclusão: considerando os critérios de inclusão, a 
cirurgia passa a ser o único tratamento eficaz, a longo prazo, 
no tratamento da obesidade mórbida. Mais recentemente, 
a utilização de cirurgias de restrição gástrica e disabsorção 
intestinal têm demonstrado bons resultados na perda do 
excesso de peso a longo prazo. Essas cirurgias (bariátricas) 
são fruto de uma evolução constante de técnicas e materiais 
cirúrgicos  e se desenvolveram sobremaneira nos últimos 
anos. 

SUMMARY
 Introduction: the obesity is a condition that hit a 
huge part of the economically active population. It present 
a multifactorial etiology and is closely related to others  
conditions. Patients with cardiovascular, orthopedics, 
endocrinologics and psychosocial problems are frequently 
related to a severe obesity. The epidemiologic view shows that 
obesity and its associate illness are responsible for millions 
spent in Brazil and the occidental countries. There are some 
problems that can be minimized through the obesity control, 
such as: Diabetes, vascular brain damage, heart stroke and 
high blood pressure. Objective: the purpose of this article to 
review the actual medical literature regarding the obesity 
surgery, not only for the point of view used by the actual 
surgery technics, but also as an epidemiological focus of the 
obesity and its repercussion in the human organism. Our 
concern is to review the concept and technics of the obesity 
surgery associated with a gather of information not only 
to inform surgeons but also the clinical staff, cardiologists, 
and endocrinologists. Discussion: many clinical treatments 
has been used in situations to control morbid obesity. 
Pharmacological and comportamental treatments has fair 
value in the results. The obesity surgery can not be done in 
a certain group of patients. This surgery is good to treat the 
morbid obese who had failed in all methods of losing weigh, 
and has others health risks such as: high blood pressure and 
diabetes for example. Conclusion: considering all criteria, 
the surgery is accepted as the unique effective treatment 
regarding morbid obesity. Recently, the practice of the surgery 
has shown good results and excellent weight lost during a 
extensive period of time. This surgery (bariatric) shows the 
constant evolution of the technics and materials developed to 
improve the results. 

INTRODUÇÃO
 A obesidade é uma condição mórbida que atinge 
grande parte da população economicamente ativa. É uma 
condição de etiologia multifatorial e está relacionada com 
outras condições nosológicas. Problemas cardiovasculares, 
ortopédicos, endocrinológicos e psicossociais estão 
freqüentemente associados à obesidade severa(1,2). Do ponto 
de vista epidemiológico, a obesidade e suas co-morbidades 
associadas são responsáveis pelo gasto anual de milhões 
de reais no Brasil e no mundo ocidental. Diabetes, acidentes 
cerebrovasculares, infarto do miocárdio e hipertensão arterial 
sistêmica são problemas que podem ser minimizados através 
do controle da obesidade(1.2). 
 Segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS), 

classifica-se a obesidade considerando-se o Índice de Massa 
Corporal (IMC) e baseando-se no risco de mortalidade 
independente do sexo e idade. Quanto à gravidade, a OMS 
define obesidade grau I quando o IMC situa-se entre 30 e 
34,9kg/m² e obesidade grau II quando IMC está entre 35 e 
39,9kg/m² e obesidade grau III (mórbida) quando o IMC 
ultrapassa 40kg/m². 
 A obesidade mórbida é uma das doenças que mais 
matam no mundo. Na América Latina é provável que 200 
mil pessoas morram anualmente em decorrência das co-
morbidades relacionadas à obesidade (hipertensão arterial, 
diabete melito tipo 2, dislipidemia, doença coronariana, 
apnéia do sono, câncer e outras). A taxa de mortalidade para 
obesos mórbidos é 12 vezes maior, entre homens com 25 a 40 
anos, quando comparada a indivíduos de peso normal(1,2). 
 A abordagem terapêutica do paciente obeso 
deve envolver sempre um plano de reeducação alimentar, 
atividade física e uso de agentes antiobesidade. Nos 
pacientes que apresentam obesidade mórbida, a abordagem 
clínica é ineficaz e a cirurgia bariátrica se impõe como uma 
importante opção de tratamento(1,2). 
 São candidatos para o tratamento cirúrgico (cirurgia 
bariátrica) os pacientes com IMC maior que 40kg/m² ou IMC 
maior que 35kg/m² portadores de co-morbidades. A seleção 
de pacientes requer um tempo mínimo de evolução da 
obesidade e a história de falência do tratamento convencional 
da obesidade realizado por profissionais qualificados(1). 
 A principal meta deste artigo foi a realização de 
uma revisão da literatura médica atual no aspecto da cirurgia 
da obesidade, não somente sob o ponto de vista das técnicas 
cirúrgicas empregadas atualmente, mas também com um 
enfoque epidemiológico da obesidade e suas repercussões 
sobre a economia do organismo. Neste artigo nos 
preocupamos em revisar os conceitos e técnicas da cirurgia 
da obesidade associado a um conjunto de informações de 
interesse não somente aos cirurgiões, mas também aos 
clínicos, cardiologistas e endocrinologistas.

EPIDEMIOLOGIA
 No Brasil, a prevalência de obesidade aumentou 
muito na última década, em especial para os adultos do 
sexo feminino, chegando a 13,3%; a taxa de ascensão da 
obesidade no Brasil é de 0,36 pontos percentuais ao ano para 
a população feminina e de 0,20 pontos percentuais ao ano 
para a população masculina(3). Essas taxas são menores que 
as taxas de ascensão da população masculina do Kuwait, 
feminina da Rússia e Alemanha, masculina e feminina dos 
Estados Unidos e da Inglaterra, onde as taxas variam de 0,5 a 
1,0 ponto percentual ao ano.O excesso de peso preocupa pois 
dados americanos mostram que a cada ano 300.000 mortes 
ocorrem em conseqüência do excesso de peso. O indivíduo 
com excesso de peso tem um risco aumentado de morte 
prematura de 50 a 100% em relação aos indivíduos com óbito 
por causas evitáveis nos Estados Unidos(3). 
 O “custo” da obesidade não é desprezível; em 1995 
atingiu US$ 99 bilhões (direta ou indiretamente) e em 2000, 
US$ 117 bilhões (US$ 61 bilhões diretamente e US$ 56 bilhões 
indiretamente). 
 A epidemia da obesidade atinge não apenas os países 
desenvolvidos, mas também os países em desenvolvimento. 
Na Alemanha, 50% da população adulta tem excesso de peso 
e 20% são obesos, enquanto na maioria dos países europeus 
varia ao redor de 15% para homem e 22% para mulheres(3). Essa 
epidemia atinge também países em desenvolvimento como a 
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Arábia Saudita, em que a prevalência da obesidade é de 13,05% 
para homens e 20,26% entre as mulheres. As mudanças na 
sociedade que acompanham a chamada modernidade, 
parecem ser as principais responsáveis pelo novo estilo de 
vida que leva a uma vida sedentária com nutrição excessiva, 
que resulta num balanço energético muito positivo, fator 
desencadeante da obesidade. Esse fator se origina muitas 
vezes no período da infância e o que se tem observado na 
última década é um aumento na incidência da obesidade 
na população infantil; dessa forma houve um aumento da 
incidência de obesidade em crianças de 6 a 11 anos, que foi 
de 4% entre 1963 e 1965 para 13% em 1999 e entre crianças e 
adolescentes de 12 a 19 anos que se elevou de 5% entre 1966 
e 1970 para 14% em 1999(3). 

QUANTO AOS TIPOS DE CIRURGIA
 Há várias técnicas que podem ser utilizadas 
com segurança e sucesso no tratamento da obesidade 
mórbida(5):
 As cirurgias para o tratamento da obesidade 
mórbida podem ser divididas em três grupos: cirurgias de 
restrição gástrica, cirurgias de má absorção e cirurgias que 
combinam a restrição gástrica e algum grau de má absorção. 
Estas técnicas foram desenvolvidas desde a década de 1950 e 
são efetivas para o controle da obesidade mórbida em maior 
ou menor grau (5).

CIRURGIAS DE RESTRIÇÃO
 Através dessa técnica procura-se diminuir a 
quantidade de alimentos que possa ser ingerida, criando uma 
pequena bolsa gástrica. É utilizada uma cinta de material 
inelástico, que não permite a dilatação da nova bolsa 
gástrica criada (Figura 1). Embora seja uma cirurgia efetiva, 
o paciente pode ingerir líquidos com alto nível de calorias, 
em curtos intervalos. Estes líquidos entram em contato 
com o resto do estômago, que permanece intacto. Dos três 
grupos de cirurgias utilizadas, esta é a que leva à menor 
redução de peso e tem indicação restrita no tratamento da 
obesidade mórbida. Um exemplo desse tipo de cirurgia é a 
chamada “banda gástrica”, que pode ser realizada através 
da videolaparoscopia (4) .

  

Figura 1 - Técnica de restrição alimentar da “cinta gástrica”. 

CIRURGIAS DE DISABSORÇÃO 
 Esta modalidade restringe pouco a ingestão dos 
alimentos, e induz a uma significativa má absorção intestinal. 
Os pacientes submetidos a esse tipo de operação podem se 
alimentar com quantidade razoável de alimentos. Embora 
seja bastante efetiva, podem ocorrer deficiências nutricionais 
importantes se os pacientes não forem bem acompanhados 

do ponto de vista nutricional. É uma técnica muito utilizada 
em países como a Itália (4) (Figura 2). 

Figura 2 - Técnica de disabsorção para a cirurgia da obesidade 
mórbida. 

CIRURGIAS DE RESTRIÇÃO E DISABSORÇÃO (MISTAS) 
 A gastroplastia vertical com banda e bypass gástrico 
é o método cirúrgico mais utilizado no Brasil. Com esse tipo 
de cirurgia podem ser obtidas perdas de peso de até 100% 
do excesso de peso. A quantidade de comida que pode ser 
ingerida é limitada por um anel de “Silastic” que impede a 
dilatação do reservatório. Os alimentos não têm contato com 
o restante do estômago e o paciente tem menos tolerância 
para ingerir açúcar. A pequena bolsa criada no estômago 
pela cirurgia (cerca de 30 ml), produz uma sensação de 
plenitude e satisfação quando cheia. Atualmente também já 
pode ser realizada por laparoscopia e se constitui em uma 
das técnicas de melhor resultado e segurança no aspecto 
nutricional a longo prazo(4).
 O sucesso da cirurgia de gastroplastia vertical com 
colocação de anel de Silastic (Cirurgia de Fobi-Capella) na 
perda do excesso de peso e no controle das co-morbidades 
está cada vez mais evidente. Estudos recentes demonstram 
que o pequeno reservatório formado pelo neo-estômago traz 
uma sensação de saciedade precoce (Figuras 3 e 4). 
 É provável que fatores hormonais como a insulina, 
a leptina e a Ghrelina estejam tomando parte nesse processo 
de saciedade através da interligação com estruturas presentes 
no hipotálamo ventromedial, que estão relacionadas com a 
sensação de saciedade. Recentes pesquisas nessa área têm 
recebido destaque internacional. Estudos recentes também  
comprovam que pacientes obesos podem ter uma resistência 
insulínica aumentada e que essa resistência é minimizada 
após a perda ponderal imposta pela cirurgia.

Figura 3 - Técnica mista - de restrição e disabsorção - para a 
cirurgia de obesidade mórbida.

Figura 4 - Esquema da gastroplastia vertical com banda e 
derivação em Y de Roux(2). 
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DISCUSSÃO 
 Muitos tratamentos clínicos têm sido utilizados 
para o controle da obesidade mórbida. Tratamentos 
farmacológicos e comportamentais têm valor restrito nos 
resultados a longo prazo(4). 
 Na Europa, o estudo SOS (Swedish Obese Subjects) 
comparou dois grupos de pacientes obesos: um submetido 
à cirurgia bariátrica e outro com tratamento clínico 
convencional, num total de 2.000 pacientes para cada grupo, 
com acompanhamento previsto para 10 anos. A redução de 
peso alcançada em dois anos no grupo cirúrgico determinou 
uma incidência de diabetes 32 vezes menor quando 
comparado ao grupo controle; em 8 anos a incidência 
continuou baixa no grupo cirúrgico, sendo esta 5 vezes 
menor que no grupo controle. Com relação à hipertensão 
arterial sistêmica, a incidência foi 2,6 vezes menor no grupo 
submetido a cirurgia nos primeiros dois anos, porém, em 
outro anos de acompanhamento foi notada uma incidência 
igual nos dois grupos. Determinou-se, assim, uma redução 
importante no risco cardiovascular em pacientes que foram 
submetidos à cirurgia bariátrica(4). 
 A maior morbidade e mortalidade da obesidade 
grau III deve-se, portanto, às condições associadas. 

CONCLUSÃO
 Considerando os critérios de inclusão, a cirurgia 
passa a ser o único tratamento eficaz, a longo prazo, no 
tratamento da obesidade mórbida. Mais recentemente, a 
utilização de cirurgias de restrição gástrica e disabsorção 
intestinal tem demonstrado bons resultados na perda do 
excesso de peso a longo prazo. Essas cirurgias (bariátricas) 
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são fruto de uma evolução constante de técnicas e materiais 
cirúrgicos, que se desenvolveram sobremaneira nos últimos 
anos.
 A cirurgia de obesidade não deve ser realizada em 
qualquer paciente. Ela visa ao tratamento de obesos mórbidos 
que tenham falhado em perder peso com dietas, exercícios e 
medicações, e que possuam co-morbidades médicas como 
hipertensão arterial sistêmica, diabetes mellitus e outras. 
 Os objetivos da cirurgia são:
• Proporcionar uma perda de peso confiável e duradoura.
• Diminuir doenças associadas à obesidade.
• Recuperar uma condição de vida ativa e saudável.
• Melhorar a qualidade de vida.
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Resumo
 O diagnóstico e o tratamento do tromboembolismo 

pulmonar exigem uma aproximação interdisciplinar, 
combinando as especialidades cirúrgica, clínica médica e 
radiologia. Apesar de avanços significativos, as taxas de 
reincidência e mortalidade permanecem altas. Decisão sobre 
a duração do tratamento deve ser feita equilibrando os riscos 
de terapia continuada e o risco de recorrência. Nesta revisão 
são discutidos os cuidados a serem tomados com pacientes 
portadores de tromboembolismo pulmonar, com ênfase para 
os mais recentes avanços. 

Summary
 The diagnosis and treatment of pulmonary 
embolism demands an interdisciplinary approach, combining 
surgical, medical and radiologic specialties. The reincidence 
and mortality rates remain high. Decisions about the duration 
of therapy should be made by balancing the risks of continuing 
therapy against the risk of recurrence. In this review, the care 


