
Bypass metabólico
acelera remissão da
diabetes em obesos

Premiada técnica que permitiu eliminar a doença em 80%
dos pacientes. Foi desenvolvida por cirurgião do Hospital
de São Sebastião e validada no ICBAS e é distinguida hoje
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saúde Há dez anos, Mário
Nora, diretor do serviço de

Cirurgia Geral do Centro
Hospitalar de Entre o Dou-
ro e Vouga (CHEDV), teve a

ideia de modificar o tradi-
cional bypass gástrico para
acelerar a remissão da diabe-
tes em obesos. Partilhou-a
num congresso, no Fun-
chal. E perguntou ao públi-
co se estava convencido
com a sua teoria.

Mariana Monteiro, hoje
diretora da Unidade Multi-
disciplinar de Investigação
Biomédica (UMIB) do

ICBAS, no Porto, mostrou-
-se reticente. Não tinha pro-
vas, dizia, disponibilizando-
-se para testar a ideia. Hoje,
a ideia de Mário Nora foi va-
lidada por Mariana Montei-
ro e em 80% dos doentes
operados no Hospital de São

Sebastião, em Santa Maria
da Feira, houve uma remis-
são imediata da diabetes.

Feito que lhes vale, hoje, o

Prémio Banco Carrego-
sa/SRNOM, no valor de 20
mil euros. Na sua 3. a edição,
o prémio criado pelo banco

portuense e pela Secção Re-

gional do Norte da Ordem
dos Médicos visa premiar
trabalhos na área da investi-

gação clínica. Serão ainda

entregues duas menções

honrosas (lerão lado).

DA IDEIA À PRÁTICA

"Passados uns dias, ligou-
-me e queria que eu fizesse

parte da equipa de trata-

mento de obesidade do Hos-

pital de São Sebastião", con-
ta ao JN a endocrinologista.
O objetivo era percebermos
"se conseguíamos alterar a

secreção de hormonas e me-

lhorar a diabetes, e foi isso

que demonstrámos e docu-
mentámos em laboratório",
revela Mariana Monteiro.



Ao JN, o também Coorde-
nador do Centro de Trata-
mento Cirúrgico Multidis-
ciplinar de Obesidade do
CHEDV tenta trocar por
miúdos: "Num bypass clás-

sico, a ansa biliopancreática
é feita com 45 a 70 centíme-
tros e eu comecei a fazer
com dois metros". Resulta-
do? "Permitiu que a célula

que produz GLPI [hormona
que faz aumentar a produ-
ção de insulina] fosse mais

estimulada, com conse-
quente aumento de produ-
ção de insulina endógena
com melhoria da diabetes."

REMISSÃO EM 80%

O projeto agora premiado
resulta de uma parceria en-
tre a unidade de investiga-

ção do ICBAS e o Hospital de
São Sebastião. Os resultados

alcançados prometem revo-
lucionar o paradigma do tra-
tamento de doentes diabé-
ticos obesos. Primeiro testa-
do em laboratório, depois
em cadáver e, por último,
em doentes, o bypass meta-
bólico apresentauma eleva-
da taxa de sucesso.

Dos 627 doentes com obe-
sidade mórbida (com índice
de massa corporal acima de
40 quilogramas por metro
quadrado) e diabetes opera-
dos com recurso ao bypass
metabólico, "em 80% dos
doentes a diabetes desapa-
receu", revela a diretora da

UMIB. Estando a técnica
publicada para quem a qui-
ser aplicar. O que já aconte-

ce, por exemplo, em Barce-
lona. "O conhecimento

deve ser sempre partilha-
do", remata Mário Nora. •
MENÇÕES HONROSAS

Luís Graça
Investigador do Instituto
de Medicina Molecular
João Lobo Antunes, Luís

Graça conseguiu descobrir

que "um tipo específico de
células reguladoras no

sangue humano, a T foli-
culares reguladoras, são

formadas sempre que
existe produção de anti-
corpos". O que, explica a

organização do prémio,
permitiu "identificar sub-

grupos de doentes com
síndrome de Sjõgren com
características clínicas di-
ferentes". O trabalho não
seria possível, diz Luís

Graça, sem a colaboração
do Hospital de Santa Ma-
ria (Lisboa) e da Unidade
de Saúde Familiar do Par-

que e respetivos doentes.

Ernestina Santos
O estudo das característi-
cas epidemiológicas da
miastenia grave no Norte
do país valeu a Ernestina

Santos, neurologista do

Centro Hospitalar do Por-

to, uma menção honrosa
no valor de cinco mil eu-
ros. Com a sua investiga-
ção, a neurologista de-

monstrou "que a preva-
lência e incidência mais
alta da doença é acima dos

50 anos (e sobretudo aci-

ma dos 65 anos), mais do

que nos jovens". O que
contraria o que era até ago-
ra conhecido.


