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RESUMO 

 

A obesidade, é uma DCNT na qual vem crescendo constantemente, causando 
prejuízos a saúde da população. Assim, o procedimento de cirurgia bariátrica está 
ganhando nos últimos anos muito destaque entre a população obesa. Analisar a 
perda de nutrientes no pós-operatório de cirurgia bariátrica. Revisão bibliográfica 
com abordagem descritiva-exploratória, em nível quantitativo. Foram encontrados 
alguns artigos que respondem ao objetivo proposto, onde demonstraram em seus 
estudos o percentual de perdas no pós-operatório, sendo a principal perda ocorrida 
no procedimento de bypass. Os nutrientes que se perdem mais após a cirurgia, e 
são: proteínas, folato, vitamina b12, vitamina D, cálcio, zinco e ferro. Os resultados 
obtidos por esses artigos mostram que o procedimento é eficaz para perda de peso, 
porém, ocasiona outros possíveis problemas nutricionais devido carências de 
nutrientes no organismo. Conclui-se que a cirurgia bariátrica é muito realizada 
devido a forma "rápida" da perda de peso, o que faz com que muitos prefiram 
realizá-la, não se importando com as consequências para sua saúde futura. Ela 
deve ser uma estratégia muito bem avaliada para cada indivíduo pela equipe 
multiprofissional. E a suplementação bem analisada para que não ocorram 
excessos. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Palavras-chaves: Deficiências nutricionais, Bypass gástrico, Absorção prejudicada. 



VIEIRA, Jamile Silva. Analysis of nutrient deficiency in the postoperative period 
of bariatric surgery. 63 p. Course Conclusion Paper (Monograph). Graduation in 
Nutrition. Faculty of Apucarana - FAP. Apucarana-Pr. 2020. 
 

ABSTRACT 
 

Obesity is a NCD in which it has been growing constantly, causing damage to the 
population's health. Thus, the bariatric surgery procedure has been gaining 
prominence in recent years among this obese population. To analyze the loss of 
nutrients in the postoperative period of bariatric surgery. Literature review with a 
descriptive-exploratory approach, on a quantitative level. Some article were found 
that respond to the proposed objective, in which the studies showed the percentage 
of losses in the postoperative period, the main loss occurring in the bypass 
procedure. The nutrients that are most lost after surgery, are: proteins, folate, vitamin 
b12, vitamin D, calcium, zinc and iron. The results obtained by these articles show 
that the procedure is effective for weight loss, however, it causes other possible 
nutritional problems due to lack of nutrients in the body. It is concluded that bariatric 
surgery is very performed due to the "rapid" form of weight loss, which makes many 
prefer to perform it, regardless of the consequences for their future health. It must be 
a strategy very well evaluated for each individual by the multiprofessional team. And 
the supplementation is well analyzed so that there are no excesses. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

De acordo com Sarmento et al (2014) a obesidade está se tornando cada 

vez mais um problema de saúde pública, com aumento de suas proporções em 

todos os lugares. As taxas de mortalidade associadas a obesidade são significantes, 

pois tem relação com aumento das Doenças crônicas não transmissíveis (DCNT).  

Conforme o Ministério da Saúde (2019), a obesidade é crescente no Brasil, o 

índice apontado pelo Vigitel (2018) é que houve um aumento de 67,8% nos últimos 

13 anos. Foi apostado também neste mesmo ano que o crescimento da obesidade 

foi maior nos adultos de 25 a 34 anos e 35 a 44 anos. 

Segundo Zeve et al (2012) a obesidade é uma condição multifatorial, 

caracterizada como crônica e seu tratamento envolve não somente um, mas vários 

processos como conduta, onde pode ser medicamentosa, nutricional e com práticas 

de atividades físicas. Caso o paciente não evolua este quadro de forma positiva nas 

ações clínicas, pode-se necessitar da intervenção cirúrgica. 

Com o passar do tempo e o aumento da obesidade, as cirurgias bariátricas 

ganharam grande destaque. Para realização deste procedimento o Conselho 

Federal de Medicina (CFM), tem resoluções onde se apontam os principais 

requisitos para que comece o processo (HINTZE et al, 2011). 

Para Sutil e Huth (2012), o papel do nutricionista no pré e pós procedimento 

cirúrgico é fundamental para o paciente ao longo do tratamento da obesidade, com 

orientação e educação nutricional, buscando modificação dos hábitos alimentares e 

formação de novos hábitos e da consciência de uma alimentação saudável. 

O Consenso Bariátrico definido pela Sociedade Brasileira de Cirurgia 

Bariátrica e Metabólica, as cirurgias bariátricas são indicadas, em relação à massa 

corpórea, para as pessoas com índice de massa corporal (IMC) >40 kg/m², 

independente da presença de comorbidades e IMC entre 35 e 40 kg/m² na presença 

de comorbidade, seja ela qual técnica cirúrgica for utilizada (ZEVE; NOVAIS; 

JÚNIOR, 2012). 

Segundo Width e Reinhard (2018), os procedimentos realizados mais 

habitualmente são bypass gástrico em Y de Roux (RYGB), gastrectomia vertical (SG 

ou sleeve), banda gástrica ajustável (AGB) e derivação biliopancreática com ou sem 

exclusão duodenal (BPD-DS). 
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Contudo alguns pontos negativos também têm sido relatados no tratamento 

da obesidade com procedimento cirúrgico. Estes pacientes submetidos a cirurgia 

bariátrica estão sujeitos a complicações nutricionais e metabólicas, ou seja, ocorre 

porque as necessidades nutricionais variam dependendo da parte retirada ou 

excluída e pode promover uma má absorção dos nutrientes importantes (SANTOS et 

al, 2015). 

Observa-se que as deficiências nutricionais no pós-operatório de bariátrica 

ocorrem mais especificamente por: restrição da ingestão de alimentos ou redução 

das áreas de absorção. Além de que a diminuição no tempo de trânsito 

gastrointestinal também pode resultar em uma absorção inadequada de vários 

micronutrientes relacionados não só à exclusão do duodeno e jejuno, mas também 

ao contato limitado do alimento com a borda. A presença de intolerância alimentar e 

a não utilização de polivitamínicos/minerais também contribuem nesse processo 

(BORDALO; MOURÃO; BRESSAN,2011). 

Assim, é importante conhecer as perdas nutricionais mais comuns e graves 

decorrentes desses procedimentos, devido ao aumento do número de obesos e de 

procura por esse tipo de tratamento que nem sempre tem indicação adequada. 
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2 OBJETIVOS 

2.1 Objetivo Geral 

• Analisar a perda de nutrientes no pós-operatório de cirurgia bariátrica. 

 

2.2 Objetivos Específicos 

• Descrever quais nutrientes são os mais afetados no pós-operatório. 

• Identificar as formas de suplementação de nutrientes para diminuir as 

deficiências nos pacientes. 
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3 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

3.1 Prevalência da Obesidade 

Tanto em homens quanto em mulheres, a obesidade acarreta aumento da 

incidência de doenças não-transmissíveis, incluindo diabetes mellitus, doenças 

cardiovasculares, hipertensão e acidente vascular cerebral e certas formas de 

câncer. As consequências para a saúde variam de um risco aumentado de morte 

prematura à convivência com condições crônicas sérias, que reduzem a qualidade 

de vida do obeso (BUSSE, 2004). 

Além disso a Organização Mundial da Saúde (OMS), retrata que o índice de 

massa corporal (IMC) é o critério mais utilizado para classificação do grau seja ele 

de Eutrofia, Obesidade ou Desnutrição, porque fornece uma medida de peso, 

ajustado para altura elevada ao quadrado (IMC = peso kg/altura m²), e isto permite 

comparações. O problema que se encontra nessa classificação é para indivíduos 

musculosos ou paciente com certas doenças que levam ao acúmulo de líquidos, 

como as hepatopatias, cardiopatias e nefropatias crônicas, classificando de forma 

errada estes pacientes como obesos (MARTINS et al, 2015). 

Segundo a Organização Mundial da Saúde, a obesidade é um fato 

inevitável, desde 1975 ela praticamente triplicou. Conforme dados de 2016 mais de 

1,9 bilhão de adultos estavam acima do peso, e mais de 650 milhões eram obesos. 

Em 2018 uma estimativa mostrou que 40 milhões de crianças com menos de 5 anos 

estavam em sobrepeso ou obesidade (WHO, 2020). 

De acordo com o Ministério da Saúde (2019): 

Em 2018, os dados também apontaram que o crescimento da 
obesidade foi maior entre os adultos de 25 a 34 anos e 35 a 44 
anos, com 84,2% e 81,1%, respectivamente. Apesar de o excesso 
de peso ser mais comum entre os homens, em 2018, as mulheres 
apresentaram obesidade ligeiramente maior, com 20,7%, em 
relação aos homens,18,7%. O Vigitel também registrou crescimento 
considerável de excesso de peso entre a população brasileira. No 
Brasil, mais da metade da população, 55,7% tem excesso de peso. 
Um aumento de 30,8% quando comparado com percentual de 
42,6% no ano de 2006. O aumento da prevalência foi maior entre 
as faixas etárias de 18 a 24 anos, com 55,7%. Quando verificado o 
sexo, os homens apresentam crescimento de 21,7% e as mulheres 
40%. 

Nos dias de hoje, cerca de 38,9% da população adulta no mundo está com 

sobrepeso ou obesidade, e isso pode ter consequências terríveis para saúde futura. 

A obesidade pode ser acarretada por vários fatores como ambientais, sociais e 
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psicológicos, com isso o relatório global de nutrição 2018, apontou que os governos 

devem apressar a realização de um pacote abrangente de políticas e programas de 

incentivo a busca por uma prática de vida saudável (EDGE, 2019). 

Do ponto de vista conceitual a obesidade não deveria ser considerada uma 

doença, mas, sim, uma síndrome, ou seja, um estado mórbido caracterizado por um 

conjunto de sinais e sintomas atribuíveis a mais de uma causa. Dessa síndrome 

pode-se dizer genericamente que a obesidade resulta de um desbalanceamento 

entre a energia gasta e a energia consumida, resultando em um armazenamento 

excessivo de energia, sob a forma de triglicérides no tecido adiposo (BUSSE, 2004). 

3.1.1 Epidemiologia da Bariátrica  

Segundo dados da pesquisa VIGITEL do DATASUS, hoje existem mais de 

51% de pessoas com sobrepeso e obesidade no Brasil, sendo 18% delas obesas. 

Ainda com base nessa fonte, são estimados 4,5 milhões de pessoas, que é o 

número de brasileiros que já se submeteram oficialmente à cirurgia bariátrica. 

Considerando que ocorrem cerca de 90 a 95 mil operações bariátricas a cada ano, 

levará 50 anos para que todos os pacientes com essa indicação sejam submetidos à 

cirurgia, o que não inclui outras pessoas que se tornarão obesas mórbidas por 

muitos anos (RAMOS, 2016) 

A Secretaria de Saúde aprimorou o processo de cirurgia bariátrica no Estado 

do Paraná para aumentar a transparência e padronização. Desde 2015, pelo 

Sistema Único de Saúde (SUS), o estado é líder absoluto no Brasil. Só em 2019, 

houve 7.416 operações em pacientes com diagnóstico de obesidade. 84% deles são 

mulheres, com idade entre 18 e 49 anos. O custo total dessa abordagem ultrapassa 

48 milhões de reais (PARANÁ, 2020) 

3.2 Fisiopatologia da Obesidade 

A obesidade se define ao acúmulo de 20% ou mais do peso ideal de um 

indivíduo, é um estado físico no qual há um deposito de gordura excessivo. O 

excesso de peso é uma indicação de que o equilíbrio entre a ingestão e gasto está 

comprometido. O metabolismo energético é produto do processamento dos 

alimentos no organismo, e do gasto que vai ser utilizado para manutenção dos 

órgãos vitais. A melhor forma de combate a obesidade é o controle da quantidade e 

a qualidade da alimentação, tendo em vista o balanço entre ingestão e gasto 
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calórico (COSTA, 2005).  

Existem hormônios que trabalham inibindo ou ativando alguns 

neurotransmissores que são responsáveis pela saciedade ou apetite, sendo 

neurônios orexígenos ou anorexígenos. Os orexígenos estimulam o apetite ou a 

fome, resultado no aumento alimentar e no possível ganho de peso, já o 

anorexígeno trabalha de forma contraria, reduzindo essas vontades, tendo como 

consequência uma menor ingestão e até uma perda de peso. Um dos hormônios é a 

leptina, que é produzida no tecido adiposo e que induz à saciedade, reduzindo a 

ingestão de alimentos. Já o outro hormônio que está associado com a iniciação da 

alimentação é a grelina que é derivada do estomago. Esses hormônios, 

encaminham como uma mensagem pelos neurotransmissores a questão de 

saciedade ou fome para o hipotálamo, que é responsável pela regulação do apetite, 

bem como de outras partes (BARRETT; MERCER; MORGAN, 2016). 

Martins e colaboradores (2015) descrevem: 

A obesidade é definida como excesso de gordura corporal em 
relação à massa magra. Fatores genéticos e ambientais estão 
implicados na fisiopatologia da obesidade, embora fatores 
psicológicos e socioculturais também desempenhem um papel 
importante no seu desenvolvimento. A grande modificação da 
sociedade gerada pela industrialização aumentou o sedentarismo, 
consumo de lipídios, estresse, ansiedade e depressão, condições 
com implicação reconhecida na geração e na manutenção da 
obesidade. O consumo de energia é determinado pela ingestão de 
macronutrientes que, por sua vez, têm diferentes propriedades em 
termos de conteúdo calórico, densidade energética, efeito térmico, 
capacidade de estocagem, auto-regulação e habilidade em suprimir a 
fome. 

As células precisam de combustível durante todo o tempo, mas nossa 

alimentação diária acontece em alguns horários apenas, dessa forma é necessário 

que haja alguma forma de estocar energia. No corpo humano, os estoques são os 

reservatórios de glicogênio (que estão no fígado e nos músculos) e de gordura (no 

tecido adiposo) que estão constantemente suprindo a demanda energética do corpo 

(MANCINI, 2015). 

Além disso, um dos principais problemas da obesidade é que ela, 

normalmente, está associada a hipertensão arterial, dislipidemia, resistência 

insulínica e diabetes no âmbito da síndrome metabólica. De forma independente ou 

não, a obesidade é reconhecida como importante fator de risco para insuficiência 

cardíaca e doenças cardiovasculares (AZEVEDO; MINICUCCI; ZORNOFF, 2015). 

Ainda convém lembrar que existe dois tipos de classificação da obesidade, o 
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acúmulo de gordura androide, denominada gordura abdominal ou visceral conforme 

demostrado na figura1, tendo associação com as doenças cardiovasculares, 

resistência insulínica, diabetes tipo 2, síndrome metabólica e câncer, e a gordura 

ginoide, que é mais comum em mulheres, é caracterizada por grande concentração 

de gordura subcutânea na região do quadril, porém está menos agregada a riscos 

cardiometabólico (IWAMOTO, 2018). 

 

Figura1- Classificação de gordura androide e ginoide. 

 

Fonte:(https://www.clinicaq.com.br/single-post/2017/11/13/Obesidade-Coisas-que-Voc%C3%AA-

precisa-Saber) 

 

3.3 Causas da Obesidade 

A obesidade, tornou-se uma doença de proporções epidêmicas, e vem 

sendo considerada um dos principais problemas de saúde pública. Ela é definida 

como um acúmulo incomum ou exagerado de gordura no tecido adiposo, até o nível 

em que pode trazer problemas à saúde do indivíduo. Considera-se que a obesidade 

é uma alteração multifatorial de alta complexidade, visto que envolve várias 

condições associadas, dentre todas essas condições, existem fatores históricos, 

ecológicos, políticos, socioeconômicos, psicossociais, biológicos e culturais, sendo 

que o biológico pode ser fragmentado em componentes genéticos, fisiológicos, 

metabólicos e psicológicos (SWAROWSKY et al, 2012). 

“O excesso de peso ocorre como resultado de um desequilíbrio entre o 

consumo alimentar e a atividade física. A obesidade é uma questão complexa 

relacionada ao estilo de vida, ao meio ambiente e aos genes” (MAHAN; STUMP; 
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RAYMOND, 2012). 

Tendo em vista que a acumulação de tecido adiposo é deriva de um aporte 

calórico excessivo de substratos presentes nos alimentos e bebidas 

(macronutrientes) em relação ao gasto energético do indivíduo,  outros fatores 

podem estar relacionados com essa acumulação de tecido gorduroso, tais como: 

hábitos alimentares, estilo de vida, fatores sociológicos, alterações metabólicas, 

alterações endócrinas e hereditariedade (COSTA, 2013). 

Outro fator existente decorre da mudança na alimentação da atualidade, pois 

nas últimas décadas o sistema de fornecimento de alimentos mudou muito, com 

aumento dos ultra processados. Um exemplo interessante são os fast-food pois 

oferecem refeições rápidas para a população, que acabam chamando mais atenção 

devido a correria da vida atual da sociedade, pois muitos não têm tempo de produzir 

em suas casas refeições mais saudáveis para o dia a dia, e acabam optando pelo 

prático, que são esses tipos de lanches, ou outros alimentos na rua ou até mesmo 

em supermercados, porém sendo alimentos mais processados. Ainda convém 

ressaltar que estes alimentos têm uma densidade calórica bem alta, ou seja, uma 

grande quantidade de calorias por grama dos alimentos, e essas calorias são 

chamadas de vazias, mesmo que muito calóricos estes alimentos, são pobres em 

nutrientes (DOLINSKY, 2015). 

Dentro da sociedade moderna o avanço tecnológico vem tomando espaço 

cada vez mais, qualquer que seja o ramo da sociedade a uma parte tecnológica 

caminhando em conjunto, deixando-a mais ágil e facilitando ainda mais as maneiras 

de se trabalhar e viver em sociedade, porém com isso viria algo ruim que no caso é 

o sedentarismo, pois de todas as formas quando foram facilitadas gerou uma 

comodidade para a sociedade. Seja uma pessoa comum ou até mesmo um atleta, 

tem como ferramenta facilitadora os aparelhos celulares, computadores, 

eletrodoméstico etc. tornando-os cada dia mais cômodos em suas atividades diárias 

(CUNHA; MENDES, 2013). 

Um estudo realizado durante 15 anos promovido pela OMS, demostrou que 

quase metade da população brasileira é sedentária, segundo as informações 

coletadas de 2001 a 2016, 47% dos adultos não praticam atividades físicas 

suficientes, não cumprindo o recomendado pela organização mundial da saúde, que 

seria de pelo menos 2 horas e meia de esforço moderado por semana ou 75 minutos 

de atividades intensas. Porém vale ressaltar que muitos indivíduos estão no sobre 
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peso ou obesidade devido outros problemas, não por falta de vontade, pois é visto 

no cotidiano que a muitas pessoas obesas que praticam atividades físicas e tentam 

realizar dietas. (ABESO, 2018). 

 

3.4 Tratamento da Obesidade 

A Medicina do estilo de vida vem do inglês "Lifestyle Medicine". Constitui-se 

de uma prática clínica multiprofissional que visa promover e manter hábitos de vida 

saudáveis e, como consequência, a redução das doenças crônicas não 

transmissíveis (DCNT) como: diabetes, doenças cardiovasculares, doença pulmonar 

crônica e diferentes tipos de câncer. Estima-se que até 80% das doenças cardíacas, 

derrame, diabetes tipo 2 e mais de um terço dos casos de câncer podem ser 

evitados eliminando os quatro fatores de risco a seguir: tabagismo, sedentarismo, 

dieta não saudável e uso prejudicial de álcool (TUCHE, 2017). 

De acordo com a Liga Acadêmica de Medicina do Estilo de Vida (2020) essa 

prática de estilo de vida possui seis pilares básicos de saúde, sendo eles: o controle 

de substâncias tóxicas, exercícios físicos, saúde mental, relacionamento 

interpessoal, saúde do sono e a alimentação saudável. 

O tratamento da obesidade consiste em alguns pilares como, iniciar a pratica 

dietoterápica, com mudança do estilo de vida e incentivando a buscar um 

profissional adequado para prática de atividade física, que irá auxiliar na perda de 

peso e condicionamento físico, caso seja necessário a terapia medicamentosa entra 

como auxiliador nesse processo e por fim caso não obtenha resultados com os 

tratamentos anteriores e o paciente se encontre dentro dos critérios estabelecidos 

para que possa ser indicado o tratamento cirúrgico o mesmo pode iniciar o processo 

para realização do procedimento.  

3.4.1 Terapia Nutricional 

A dietoterapia da obesidade está relacionada com a perda de peso por meio 

de uma alimentação saudável e da prática de exercícios físicos. É importante dar 

prioridade para alimentos ricos em fibras, integrais, oleaginosas, frutas, verduras, 

legumes e reduzir ou até mesmo retirar o consumo de doces, sal, condimentos, 

industrializados, gorduras aparentes e alimentos embutidos (CAMARNEIRO, 2015). 

A dieta deve ser planejada individualmente, onde pode-se criar um déficit calórico de 
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500 até 1.000 Kcal, abordando metas realistas, com uma diminuição de peso entre 

0,5 a 1 Kg por semana (ABESO, 2016). 

Ainda convém lembrar que a terapia nutricional é estabelecida para melhoria 

do quadro desses pacientes envolvendo a dietoterapia associada a prática de 

atividades físicas orientadas pelos profissionais corretos. A dietoterapia para 

obesidade inclui alguns pontos como: redução ponderal de quantidades nas 

refeições realizadas; fracionamento da dieta e horários para auxiliar no controle de 

quantidade. Deve-se realizar boas orientações nutricionais, do que comer e algumas 

dicas para realizar as refeições de forma adequada, como por exemplo não comer 

assistindo televisão, outro pronto a ser abordado em qualquer dietoterapia é a 

situação financeira, falta de apoio familiar, ansiedade do paciente, influencias de 

mídia, morar sozinho, e as expectativas do paciente, que pode acabar interferindo 

no tratamento dietoterápico (OLIVEIRA; CARDOSO; ISOSAKI, 2009). 

O desenvolvimento de competências pessoais em alimentação e nutrição 

significa tratar a educação alimentar e nutricional como um processo de diálogo 

entre os profissionais de saúde e a população, fundamental para o exercício da 

autonomia e do autocuidado. A premissa é primeiro considerar as práticas 

mencionadas na realidade local para torná-la problemática e construtivista, e 

considerar os contrastes e as desigualdades sociais que afetam o direito universal à 

alimentação. Para tanto, é imprescindível a elaboração e pactuação de uma agenda 

integral de educação alimentar e nutricional (dentro e entre departamentos), a fim de 

desenvolver capacidades individuais e coletivas nos diversos setores relacionados 

ao tema. (PNAN, 2013) 

A Educação Alimentar e Nutricional (EAN) é uma área de ação para a 

segurança alimentar e nutricional (SAN) e promoção da saúde, e é considerada a 

estratégia básica para prevenir e controlar os problemas modernos de alimentação e 

nutrição como as doenças crônicas não transmissíveis e deficiências nutricionais. A 

EAN também ajuda as pessoas a entender melhor sobre as diferenças da cultura 

alimentar, aprimorar hábitos regionais, reduzir o desperdício de alimentos e 

promover o consumo sustentável e uma alimentação saudável (BORSOI; TEO; 

MUSSIO, 2016) 

Outra conduta nutricional para este tipo de paciente deve ser a oferta de 20 

a 25 Kcal/Kg/dia para que ocorra perda de peso, sendo hipocalórica, normoglicidica 

com carboidratos complexos, dando preferência aos de baixo e médio índice 
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glicêmico, devendo as fibras compor 20 a 30g/dia. Além disso, deve ser 

normoproteica e normolipidica, devidamente distribuída em <7% sendo ácidos 

graxos saturados, até 10% ácidos graxos poli-insaturados e até 20% ácidos graxos 

monoinsaturados e colesterol até 200 mg/dia. A ingestão hídrica deve ser 

significativa, sendo 35mL/kg pois auxilia na melhoria da função intestinal, e é 

recomendado que as refeições sejam fracionadas 6 vezes ao dia (PEREIRA et al, 

2007). 

3.4.2 Medicamentos 

O tratamento medicamentoso, é parte importante do processo do 

emagrecimento quando o paciente não obtém resultados de outras formas. O 

tratamento deve ser a longo prazo, e mesmo após a perda de peso deve-se 

continuar até a estabilização, pois pode haver reganho de peso significativo ao parar 

logo. Os medicamentos devem apresentar segurança e poucos efeitos colaterais, a 

indicação ocorre quando o paciente se encontra com IMC de igual ou > que 30 

Kg/m² ou acima de 25 Kg/m² se apresentar comorbidades associadas. Os 

medicamentos mais utilizados para perda de peso são: Anorexígenos como 

mazindol que é liberado no país; Fenfluramina e Dexfenfluramina; Fluoxetina e 

Sertralina; Sibutramina e Orlistat (CABRAL, 2006). 

Silva e colaboradores (2013), descrevem o Orlistat como um inibidor da 

lipase gastrointestinal, que possui longa atuação. Este medicamento cumpre uma 

atividade terapêutica no lúmen do estômago e do intestino delgado, ele atua na 

inibição da lipase pancreática, enzima que quebra os triglicerídeos no intestino, sem 

ela, os triglicerídeos da dieta não são absorvidos e são expelidos sem serem 

digeridos. Apenas pequenas quantidades de Orlistat são absorvidas no organismo, 

sendo excretada a maior parte pelas fezes do indivíduo.  

O Mazindol é um medicamento supressor de apetite, e possui ação 

semelhante a alguns antidepressivos. Devido sua ação no centro do hipotálamo, ele 

favorece a supressão do apetite pela restrição da dieta, inibindo a secreção gástrica, 

inibindo a absorção de glicose e aumentando a atividade locomotora. A Sibutramina 

outro medicamento utilizado como tratamento farmacológico, age como um inibidor 

seletivo de serotonina, norepinefrina e dopamina, ela é um agente noradrenérgica ou 

serotoninérgico, porém este medicamento deve ser utilizado como auxiliar na perda 

de peso, juntamente com a dietoterapia, atividade física e mudança de hábitos, 
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todavia podem ocorrer efeitos colaterais com significância estatística tendo sido 

analisados os seguintes: constipação, boca seca, alteração de humor e insônia no 

grupo sibutramina e diarreia e irritabilidade no grupo placebo. (Anvisa, 2011; 

FRANCO; COMINATO; DAMIANI, 2014). 

Landeiro e Quarantini (2011) citam:  

Em humanos, o 5-HT agonista indireto (Fenfluramina e 
Dexfenfluramina) foi usado durante alguns anos para tratamento da 
obesidade, já que produz perda de peso significativa e diminuição 
sustentada do apetite. Esses resultados foram atribuídos ao receptor 
5-HT2C, que vem sendo considerado como um agente 
antiobesidade. Entretanto, para reduzir efetivamente o apetite, essa 
substância deveria ser ministrada em uma dose que produz alto nível 
de ansiedade. 

Fluoxetina é um medicamento inibidor de recaptação de serotonina, indicado 

principalmente para tratamento psicológico, porém na obesidade ele age no centro 

do hipotálamo, induzindo a redução do apetite, que leva a uma menor ingestão 

calórica e como consequência a perda de peso, em um período de tempo de 6 a 12 

meses de uso. A Sertralina também tem ação como inibidor da recaptação de 

serotonina, esta medicação age como um inibidor específico a nível da terminação 

nervosa, aprimorando a passagem serotoninérgica, beneficiando a perda de peso 

(LUCAS, 2019). 

3.4.3 Cirurgia 

Segundo Cuppari (2009), a cirurgia bariátrica é considerada como uma 

terapia efetiva para obesidade mórbida e pode resultar em melhora da qualidade de 

vida e ajuda na melhora das comorbidades associadas à obesidade, entretanto, este 

resultado depende de adequada indicação da cirurgia e acompanhamento 

multidisciplinar adequado. A adesão a um estilo de vida saudável, para indivíduos 

submetidos à cirurgia, será condicionante do resultado em longo prazo.  

A avaliação nutricional deve ser parte essencial da avaliação pré-operatória 

do paciente obeso. Apesar da ingestão calórica aumentada da população obesa, 

muitos sofrem de diversas deficiências nutricionais, em particular os obesos 

mórbidos com IMC > 40 Kg/m². O consumo de calorias em excesso nem sempre 

está correlacionado com o consumo excessivo de frutas e verduras frescas nem de 

alimentos ricos em nutrientes de alta qualidade. Em vez disso, este consumo se 

correlaciona mais provavelmente com a ingestão de alimentos processados de 
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elevado conteúdo calórico, que costumam ter baixa qualidade nutricional e são 

bastante comuns em países desenvolvidos (ROSS et al., 2016). 

Nasser e Elias (2006), dizem que vem ocorrendo grande procura pelo 

tratamento cirúrgico por pacientes com sobrepeso e graus moderados de obesidade, 

com objetivo de aliviar dificuldades existenciais. Tal fato é pontuado por esses 

autores como uma condição insuficiente e até descabida para realização de um 

procedimento cirúrgico, visto que não se têm operações ideais e sem risco. Diante 

de tal fato, surgiu à necessidade de elaborar diretrizes para indicação correta do 

procedimento cirúrgico no tratamento da obesidade.  

Contudo o Conselho Federal de Medicina (CFM) estabeleceu a resolução nº 

2.131/2015 com retificação em Jan/2016 que considera as seguintes indicações 

para tratamento cirúrgico: Pacientes com índice de massa corpórea (IMC) acima de 

40 kg/m², Paciente com IMC maior que 35 kg/m² e portadores de comorbidades, que 

até ameaçam a vida como por exemplo: diabetes, apneia do sono, dislipidemias, 

doenças cardiovasculares, infarto do miocárdio (IM), angina, insuficiência cardíaca 

congênita (ICC), acidente vascular cerebral, hipertensão, entre outras,  ter Idade 

superior a 18 anos, e que o paciente tenha tido tratamento clínico nutricional prévio 

durante ao menos dois anos com resultado insatisfatório, para que assim possa 

conseguir a liberação e iniciar o processo para realização do procedimento cirúrgico. 

Existem alguns tipos de técnicas cirúrgicas, são elas: Bypass gástrico por Y-

Roux, Banda Gástrica Ajustável, Balão Intragástrico e Sleeve ou Gastrectomia 

Vertical. 

3.4.3.1 Bypass Gástrico por Y-Roux 

A bypass, tem como característica, a formação de uma bolsa gástrica que 

fica próximo a cárdia, a formação de um ducto biliopancreática com 100 cm ligando-

o mais à frente no intestino, um ducto alimentar de 150 cm vindo da bolsa gástrica 

para fazer também uma ligação no intestino e posteriormente continua o restante do 

órgão (CHAIM et al, 2017). 

O paciente que é submetido ao procedimento do bypass perde de 70% a 

80% do excesso de peso inicial, é um procedimento misto, que ocorre o 

grampeamento de parte do estômago, diminuindo o espaço para o alimento, e é 

realizado um desvio do intestino, promovendo o aumento de hormônios que dão 

saciedade e diminuem a fome, conforme ilustrado na figura 2. A união de uma menor 
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ingestão alimentar e o aumento da saciedade leva a essa perda significativa de 

peso, além de auxiliar no controle do diabetes e de outras patologias (SBCBM, 

2017). 

 

FIGURA 2 - Bypass Gástrico (gastroplastia com desvio intestinal em “Y de Roux”) 

 

Fonte: (https://www.sbcbm.org.br) 

3.4.3.2 Banda Gástrica Ajustável  

Conforme explicado por Mancini (2015), a banda gástrica ajustável (BGA) é 

um dispositivo de silicone constituído de uma “cinta”, um cateter e um portal de 

ajuste, de acordo com a figura 3. A face interna da cinta é formada por uma câmara 

oca que pode ser insuflada ou desinsuflada por meio da injeção de soro fisiológico 

no portal de ajuste e transferida a ela por cateter. A BGA é colocada ao redor da 

cárdia por técnica cirúrgica videolaparoscopia e seu ajuste é realizado 

posteriormente, de maneira gradual, no consultório médico ou na sala de raios X, 

para controle radiológico. À medida que é feito o ajuste, a banda comprime a parede 

gástrica e diminui o diâmetro interno para a passagem de alimentos. Caso a 

insuflação for exagerada, pode haver grande dificuldade para ingestão de alimentos 

sólidos nos paciente e gerar desconforto.  
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FIGURA 3 – Banda Gástrica Ajustável 

 

Fonte: (http://cirurgiaobesidade.com.br/duodenal-switch/) 

O procedimento da BGA é considerada um procedimento simples, seguro 

(risco de mortalidade até 30 dias após a cirurgia = 0,1%), minimamente invasivo, 

facilmente reversível, com um risco de complicações aceitável e capaz de alcançar 

resultados significativos, tanto na quantidade de peso perdido, como na 

melhoria/resolução de comorbidades associadas à obesidade e melhoria da 

qualidade de vida (FERREIRA, 2010). 

3.4.3.3 Balão intragástrico 

Segundo Marchesini e colaboradores (2006), a técnica do balão intragástrico 

consiste em uma prótese de silicone, que possui forma cilíndrica, que é conectado 

através de sua válvula a uma sonda, por onde é inflado após sua colocação no 

estomago. O Balão é introduzido pela cavidade oral por via endoscópica, o mesmo 

deve-se encontrar em um posicionamento adequado, que deve estar ao nível da 

cárdia. Após colocação e verificação e conecta-se a válvula de insuflação, após o 

término da insuflação, é realizada uma manobra para o fechamento da válvula. 

Realiza-se uma tração cefálica da sonda lentamente até que o balão seja liberado 

dentro da cavidade gástrica, ocorrendo a retirada da sonda e do invólucro do balão, 

em seguida é realizada uma nova endoscopia, para verificar o posicionamento e se 

há algum vazamento, depois deste processo o balão intragástrico fica posicionado 

de acordo com a figura4. 
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FIGURA 4 – Balão intra-gástrico 

 

 

Fonte: (http://drthalesdelmondes.com.br/cirurgia-bariatrica/balao-intragastrico/) 

3.4.3.4 Sleeve ou Gastrectomia Vertical   

A técnica de Sleeve, foi originada pelo Marceau et al em 1990, tratando-se 

de um procedimento cirúrgico restritivo, aprovado em 2010 pelo Conselho Federal 

de Medicina (CFM). Esta técnica funciona como uma restrição gástrica, onde cerca 

de 70 a 80% do estomago é retirado, sucedendo a uma restrição gástrica, porém 

nela ocorre preservação do piloro, conforme apresentado na figura5. A Gastrectomia 

Vertical tem como ponto positivo a não exclusão do duodeno, não ocasionando 

interferência na absorção de alguns micronutrientes. Mesmo se tratando de uma 

técnica de baixa complexidade, pode ocorrer complicações (ZEVE; NOVAIS; 

JÚNIOR, 2012). 
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FIGURA 5 – Sleeve (Gastrectomia Vertical) 

 

 

Fonte: (https://www.sbcbm.org.br/tecnicas-cirurgicas-bariatrica/) 

 

Esta técnica tem como alternativa proposta manter a área antro pilórica, 

onde se é retirada verticalmente a maior parte do corpo gástrico a partir da linha 

imaginária que divide o antro e corpo gástricos e elimina totalmente o fundo gástrico. 

Como não existe o mais o fundo gástrico (onde ocorre a controle do mecanismo de 

antirrefluxo) o líquido após esse procedimento possui maior potencial de retroceder 

ao esôfago distal. A pressão do esfíncter esofágico inferior passa a ser o único 

obstáculo para que o líquido gástrico não entre livremente no esôfago. Estando em 

maior quantidade no estômago distal, o conteúdo gástrico faria pressão maior na 

junção esofagogástrica e forçaria o esfíncter, e por fim passaria com facilidade 

(NASSIF et al, 2014). 

 

3.5 Riscos e complicações da Cirurgia Bariátrica 

A ocorrência de complicações pós-operatórias, geralmente está relacionada 

a diversos fatores, entre eles estão a patologia clínica associada, tipo de anestesia 

realizada, estágio do agravo que levou à cirurgia e cuidados no pós-operatórios 

(AGUIAR et al, 2018). O procedimento de cirurgia bariátrica possui alguns tipos de 

complicações que podem ocorrer, dentre elas, a formação de fístulas, hemorragias 

pós-operatórias, colecistite calculosa, obstrução intestinal, estenose da anastomose 

gastrojejunal, úlcera marginal, deficiências nutricionais e reganho de peso (VIEIRA; 

ISER, 2018). 
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A Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica e Metabólica (2019), afirmam 

que as complicações cirúrgicas que raramente acontecem são infecções, 

tromboembolismo, deiscências (separações) de suturas, fístulas (desprendimento de 

grampos), obstrução intestinal, hérnia no local do corte, abscessos (infecções 

internas) e pneumonia. Todavia, sintomas gastrointestinais podem aparecer após as 

refeições.  

Além disso há também complicações nutricionais que normalmente ocorrem, 

como anemias, deficiência de vitaminas e minerais, síndrome de dumping, 

deficiência proteica severa, alopecia, desnutrição proteica, reganho de peso e 

transtornos alimentares (DELLOSSO; SILVA; CUNHA, 2013). 

3.6 Tipos de Deficiências Nutricionais no pós-operatório  

Conforme Góes e colaboradores (2012), o pré e o pós da cirurgia bariátrica, 

é de grande importância que haja mudança dos hábitos alimentares aos que se 

submetem a esta cirurgia. Desta forma o adequado é ter um bom acompanhamento 

de longo prazo, pois este procedimento tem um limite na quantidade de alimentos 

ingeridos no pós cirúrgico principalmente, se fazendo necessário cuidados com a 

ingestão alimentar, dado que exige de uma vigilância na alimentação para que não 

faltem nutrientes essenciais para saúde adequada do indivíduo. 

As deficiências ocorridas pelo procedimento bariátrico, como proteína, 

tiamina, vitamina B12, vitamina D, ácido fólico, cálcio e ferro ocorrem pela má 

absorção intestinal, baixa reserva destes nutrientes, diminuição da ingestão e a falta 

de reposição desses nutrientes desde o pós-operatório imediato (ROCHA; 

MENDONÇA; FORTES, 2011). 

Leiro e Araújo (2014), afirmam que ocorrem mudanças na alimentação dos 

pacientes de pós-operatório de bariátrica, independente da técnica utilizada, 

podendo acarretar as inadequações das necessidades nutricionais do paciente. Para 

se avaliar a adequação de ingestão dos nutrientes da dieta de uma população 

saudável, são utilizados os valores de referência estabelecidos pelo Instituto de 

Medicina Norte-Americano (IOM) denominados Dietary Reference Intakes (DRI’s) 

que se encontra no anexo A.  
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3.6.1 Cobalamina (Vitamina B12) 

Segundo Sousa (2013), devido ao tipo de corte realizado nos procedimentos 

bariátricos, ocorre a redução na produção gástrica de ácido clorídrico, por isso não 

há a conversão de pepsinogénio em pepsina, que é um componente necessário 

para a liberação de vitamina B12 presente em alimentos proteicos. 

A deficiência da vitamina B12 pode estar relacionada com ingestão 

insuficiente de proteína, devido ser o alimento que possui essa vitamina em grande 

quantidade, má digestão da cobalamina com proteína ligada e secreção insuficiente 

do fator intrínseco que é produzido pelas células parietais na região do fundo do 

estomago ou má absorção do mesmo (pois ele é responsável pela absorção da 

B12). Observa-se que a diminuição na absorção ocorre mais em pacientes pós-

operatório de bypass gástrico. A vitamina B12 está envolvida na maturação das 

células vermelhas, sua deficiência pode levar à anemia microcítica, que é uma 

condição caracterizada por pouca produção das células vermelhas e de diminuição 

do transporte de oxigênio, e sua deficiência também pode levar a doenças 

neurológicas (ROCHA, 2012). 

3.6.2 Tiamina (Vitamina B1) 

A deficiência de vitamina B1 pode ocorrer após qualquer tipo de cirurgia 

bariátrica de forma aguda, em pacientes que apresentam vômitos prolongados e má-

absorção. Também está associada a sintomas neurológicos graves, que podem ser 

irreversíveis. A deficiência de tiamina tem sido tratada em conjunto com outras 

vitaminas do próprio complexo B e magnésio, a fim de se obter uma melhor 

absorção (BORDALO et al, 2010). 

A tiamina está presente em alimentos como, germe de trigo, feijões, nozes, 

sementes e arroz integral. Este micronutriente é fundamental para os operados pois 

os protege do beribéri bariátrico, que é uma intercorrência pós-operatória que pode 

levar o paciente a complicações cardiológicas e neurológicas, causar edema e 

ambliopia nutricional. A dose suplementar dessa vitamina em situações graves pode 

chegar até 100 mg/dia (CAMBI; BARETTA, 2018). 

A dosagem de tiamina pode ser solicitada regularmente para excluir a 

possível deficiência. Deve-se encorajar o paciente a utilizar os alimentos ricos nesta 

vitamina diariamente, como por exemplo: fígado, vísceras, legumes, grãos integrais, 

gérmen de trigo e batatas (CAMBI; MARCHESINI, 2006). 
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3.6.3 Vitamina D e Cálcio  

A vitamina D é absorvida preferentemente no jejuno e íleo, e exerce ação na 

absorção de cálcio, que é absorvido no duodeno e jejuno proximal. Tem sido 

detalhado, que 50% a 80% dos pacientes submetidos a procedimento bariátricos 

como by-pass e sleeve têm deficiência da vitamina D no organismo e também de 

doenças nos ossos por conta dela, como a osteomalácia, que ocorrem independente 

se há cálcio ou não; e a osteoporose, que acontece pela carência de cálcio no 

organismo. Logo após operados, os pacientes já são orientados a suplementação, 

com 1000mg/dia a 1700mg/dia de citrato de cálcio juntamente com 400UI de 

vitamina D, variando de acordo com a técnica cirúrgica realizada. Sugere-se 

começar a suplementação de vitamina D com 2000mg/dia na forma de colecalciferol 

(vitamina D3) (RIBEIRO et al, 2016).  

3.6.4 Ferro 

É observado redução da ingestão de alimentos ricos em ferro como carne e 

seus derivados, que somado com as alterações fisiológicas causadas pela cirurgia, é 

considerado um fator de risco para a evolução de anemias. A redução pode ser 

justificada pelo medo de engasgos, por preguiça de mastigar bem os alimentos e 

sensação de peso no estômago provocada pela dificuldade de digestão (FAÉ; 

LIBERALI; COUTINHO, 2015). 

De acordo com Traina (2010), encontram-se algumas outras evidências que 

sugerem a diminuição da ingestão de carne vermelha após o procedimento de 

bypass gástrico, que acaba contribuindo para esta deficiência de ferro. Existe 

queixas de náuseas e vômitos após a ingestão de carne, e cerca de 50% dos 

indivíduos são intolerantes à carnes no pós-cirúrgico. Foi notado que os pacientes 

submetidos à bariátrica consomem menos de 70% das necessidades mínimas de 

ferro diário, mesmo após vários anos de pós-operatório. Esta deficiência nos 

pacientes de bariátrica pode estar relacionada com a perda de sangue, pois pode 

haver sangramento na alça do intestino que foi excluído, bem como perda de 

sangue das úlceras marginais. Além disso, a deficiência de ferro pode acontecer 

devido à má absorção do mesmo, que acontece no duodeno, parte que está 

separada da ligação no pós-cirúrgico. 

Conforme explicado por Cambi e Marchesini (2006), o ferro se ofertado até 

10x o valor da Ingestão Diária Recomendada (RDA), com adição de 500mg de 
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vitamina C, pode auxiliar na prevenção de deficiência de ferritina e anemia. Vale 

ressaltar que em mulheres com ciclos menstruais intensos a suplementação de ferro 

é importante. É viável alentar ao paciente o consumo de carnes moídas e desfiadas, 

para uma melhor aceitação, podendo contribuir para a diminuição de anemias 

(JUNIOR,2006). 

3.6.5 Proteína 

A deficiência de proteína é principalmente observada após as técnicas 

cirúrgicas disabsortivas ou mistas, porém, tal deficiência não ocorre somente devido 

a técnica realizada, pode também estar associada a outros elementos que levam a 

diminuição da ingestão alimentar como a anorexia, vómitos persistentes, diarreia, 

intolerância alimentar e etilismo ou pela reduzida capacidade individual absortiva e 

adaptativa, que leva a desnutrição proteica gerando uma grave complicação 

metabólica observada principalmente no pós operatório tardio do procedimento, que 

pode ser caracterizada pela presença de hipoalbuminemia, anemia, edema, astenia 

e alopecia (BORDALO; MOURÃO; BRESSAN, 2011).  

Todavia a deficiência desse macronutriente é comum no pós-operatório tanto 

a médio e longo prazo por vários motivos, como a baixa ingestão proteica e a 

redução da absorção. Os pacientes têm dificuldade em alcançar as metas 

recomendadas de ingestão de proteína, devido a severa restrição calórica a que são 

submetidos, bem como devido à intolerância a fontes proteicas, que pode ser 

provisória ou não. As carnes vermelhas foram observadas como as fontes menos 

toleradas pelos pacientes pós-bariátrica (RAMOS; MELLO, 2015). 

As fontes de proteína consideradas de boa qualidade são os alimentos de 

origem animal, como carnes, aves, peixes, leite, queijo e ovos. Já as de origem 

vegetal, as leguminosas, são as mais adequadas contendo melhor fonte de proteica, 

e são elas feijão, grão de bico, lentilha, ervilhas e soja (COZZOLINO, 2016). 

Uma forma de suprir as necessidades proteicas em pacientes bariátricos é 

através do uso do Whey Protein, que em comparação ao outros suplementos, é o de 

melhor absorção e o que promove maior saciedade. Ele possui maior teor de 

aminoácidos de cadeia ramificada (que são importantes para prevenir a degradação 

do tecido muscular) e não possui lactose. Outro ponto importante desse suplemento 

é que ele se baseia nas proteínas do soro do leite, o que auxilia, pois não sofrem 

alterações pelos ácidos estomacais e assim são melhores absorvidas (SBCBM, 



P á g i n a  | 34 

 

 

2017). 

 

3.7 Como prevenir as complicações nutricionais no pós operatório 

Após alta hospitalar já se é recomendado o inicia do uso dos suplementos 

vitamínicos e/ou minerais, porém em alguns hospitais já estão sendo 

disponibilizadas após 48hrs de procedimento. Os pacientes submetidos ao 

procedimento de BGYR devem ser suplementados com os polivitamínicos e/ou 

minerais que sejam mais completos, incluindo vitaminas lipossolúveis e minerais. 

(BORDALO et al, 2011) 

O monitoramento nutricional adequado pode garantir o sucesso da 

operação, evitando complicações nutricionais, reganho de peso e mostrar que a 

educação alimentar a longo prazo auxilia na melhoria de vida e na melhor escolha 

de alimentos para suprir as necessidades de vitaminas e minerais. A cirurgia 

bariátrica é uma forma eficaz de promover a perda de peso. O uso de técnicas 

especializadas de monitoramento nutricional, manter a perda de peso pode melhorar 

os indicadores bioquímicos e reduzir complicações (MENEGOTTO et al, 2013). 

A suplementação diária de micronutrientes se faz necessária após 

procedimentos bariátricos. A suplementação para Banda Gástrica inclui: 1 

polivitamínico adulto (com ferro, ácido fólico e tiamina, 1200 a 1500 mg de Ca 

elementar, na dieta e suplemento de citrato, mínimo de 3000 UI de vitamina D). O 

Ca quando na forma de carbonato deve ser de 2000 mg /dia. Ingestão de Ca 

alimentar tem sido defendida, por conta de um aumento da incidência de infarto 

associado ao uso de suplementos. A Suplementação para BGYR e GV: 2 

comprimidos d polivitamínicos adultos (com ferro, ácido fólico, tiamina), 1200 a 1500 

mg de cálcio elementar (na dieta e na forma de citrato em doses divididas), mínimo 

3000 UI de vitamina D, vitamina B12, e 45 a 60 mg de ferro (dieta + polivitamínico + 

suplementos adicionais) (SBD, 2015). 

 

3.8 Trabalho multiprofissional  

O acompanhamento nutricional no pós-operatório é importante para 

conhecer os possíveis sinais e sintomas relacionados com a técnica cirúrgica 

escolhida e da conduta nutricional adequada para prevenir as carências nutricionais 

decorrentes do procedimento bariátrico (COSTA, 2013). 
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A equipe multidisciplinar de cirurgia bariátrica deve ser constituída por 

profissionais das áreas da cirurgia, medicina interna, psicologia, anestesia, 

endocrinologia, nutrição e eventualmente, se necessários de outras especialidades 

relacionadas com as comorbidades do paciente. É evidente que os pacientes 

perdem mais peso quando são monitorados por uma equipe multidisciplinar com 

experiência na área, pois com o apoio da equipe o indivíduo se sente mais seguro 

com o tratamento, que não é apenas o procedimento cirúrgico e sim uma mudança 

de vida e de hábitos (FERREIRA, 2010). 

 

3.9 Importância da Nutricionista na Bariátrica  

Um dos principais fatores para o sucesso após o procedimento é o 

Nutricionista na cirurgia bariátrica. O acompanhamento com o profissional deve 

acontecer até mesmo antes da cirurgia para que se aprenda como será o processo 

de alimentação no pós-operatório (SILVA et al, 2015) 

É muito importante consultar o nutricionista antes da operação, pois seu 

objetivo é esclarecer as mudanças pós-operatórias na dieta do paciente. Essa é a 

maneira adequada de iniciar o processo de reeducação alimentar que se segue. 

Além disso, é realizada uma avaliação nutricional. Após a operação, protocolos de 

plano alimentar são estabelecidos, e se usado por muito tempo, pode levar a 

deficiências nutricionais. Portanto, o acompanhamento nutricional e toda a equipe 

multidisciplinar tornaram-se fundamentais (CAMBI; MARCHESINI, 2006) 

O monitoramento nutricional após a cirurgia é muito importante porque os 

pacientes precisão de mudanças nos hábitos alimentares, tais como: pequenas 

mudanças nos hábitos de mastigação e porcionamento, tempo para se alimentar; 

intolerância de certos tipos de alimentos e uso de suplementos. Além das 

deficiências nutricionais, também pode ser detectada reganho de peso durante caso 

o paciente não realize corretamente o acompanhamento (ROCHA; HOCIKO; 

OLIVEIRA, 2018). 

A importância do monitoramento nutricional para pacientes de cirurgia 

bariátrica vai muito além de um laudo. Assim, podemos dividir a atuação do 

nutricionista em três momentos distintos: pré-operatório, pós-operatório imediato e 

educação alimentar contínua. Devido à dieta rica em gordura e açúcar, e ao 

fornecimento insuficiente de vitaminas e minerais, mesmo antes da cirurgia, os 
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nutrientes costumam ser deficientes, e devem ser corrigidas antes da cirurgia para 

melhorar a recuperação. Além disso, os pacientes devem ser alertados sobre a 

necessidade de mudar seus hábitos alimentares antes da cirurgia, como mastigar 

corretamente e reduzir a ingestão de alimentos processados. Durante o pós-

operatório imediato, o nutricionista observará as peculiaridades de cada técnica 

cirúrgica e a personalidade de cada paciente. A direção do desenvolvimento da 

dieta: líquida, pastosa e livre. O processo de educação alimentar ocorre porque 

alguns pacientes não têm hábitos alimentares suficientes ou, com o tempo, ela 

acaba se perdendo (SBCBM, 2017). 
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4 METODOLOGIA 

 

4.1 Delineamento pesquisa 

Tratou-se de uma revisão bibliográfica, que busca ser realizado através de 

trabalhos já concluídos, tendo como abordagem descritiva-exploratória, por meio de 

análise de artigos etc. e de caráter quantitativo. Mostra-se importante para pesquisar 

informações relevantes de indivíduos, através dos dados que serão encontrados na 

pesquisa. 

Pesquisa bibliográfica é um tipo específico de produção científica: é feita 

com base em textos, como livros, artigos científicos, ensaios críticos, dicionários, 

enciclopédias, jornais, revistas, resenhas, resumos (LAKATOS; MARCONI, 2019). 

A pesquisa descritiva se caracteriza por expor características de uma 

determinada população onde se tem possui certas técnicas para coleta de dados. Já 

a exploratória tem como visão proporcionar uma maior familiaridade com o problema 

imposto construindo hipóteses sobre ele (PRODANOV; FREITAS, 2013). 

Para Matias-Pereira 2019, a pesquisa quantitativa tem uma visão de que 

tudo pode ser mensurado numericamente, com uso de técnicas estatísticas. 

. 

4.2 Local da pesquisa 

Foi realizada através de base de dados científicos, biblioteca eletrônica 

(Scielo) e biblioteca virtual da FAP - Faculdade de Apucarana, as bases são: Google 

Acadêmico, PubMed, MEDLINE, WHO. 

 

4.3 Amostra Geral 

 As amostras se constituíram de artigos, teses, dissertações, livros, 

periódicos, revistas cientificas, que falassem sobre a perda de nutrientes no pós-

operatório de cirurgia bariátrica, e as duas técnicas que serão abordadas são a 

Bypass Gástrico por y-Roux e a Gastrectomia Vertical. 

4.3.1 Critérios de inclusão 

Foram incluídos artigos publicados entre 2010 e 2020, em português e 

inglês, livros com publicação de 2004 em diante, sobre a cirurgia de Bypass Gástrico 

por Y-Roux, Gastrectomia Vertical, Obesidade e que estejam disponíveis na íntegra. 
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4.3.2 Critérios de exclusão  

Foram excluídos os artigos que foram realizados, com animais e que não 

tenham obtido resultados sobre o tema. 

 

4.4 Coleta de Dados 

Para coleta foram utilizados livros e artigos, conforme critérios de inclusão. 

As coletas foram realizadas de março de 2020 a maio de 2020, com seguintes 

descritores em português: obesidade, cirurgia bariátrica, deficiência nutricional, 

suplementação e com os descritores em inglês: Obesity, Deficiency Diseases, 

Bariatric Surgery. 

 

4.5 Tabulação dados 

A tabulação dos dados, foi realizada através do programa Microsoft Word 

2018, onde serão estabelecidas tabelas com os dados obtidos para realizar a 

análise. 
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5 RESULTADOS E DISCUSSÃO  

 

A obesidade é de causa multifatorial onde se pode destacar a genética, o 

sedentarismo, fatores psicológicos e sociais. O procedimento da cirurgia bariátrica 

(CB) é retratado como um dos tratamentos mais eficazes para a obesidade grau III, 

auxiliando tanto na redução do peso quanto em sua manutenção (ALMEIDA; 

ZANATTA; REZENDE, 2012). Tal procedimento pode ocasionar deficiências 

nutricionais, portanto o individuo deve realizar acompanhamento nutricional 

adequado para que com alguma estratégia seja minimizada as perdas, para não 

ocasionar problemas futuros. 

Para chegar aos artigos correspondentes desse trabalho foram analisados 

cerca de 50 artigos, e apenas 22 destes encontrados abordavam o assunto de 

acordo com os critérios de inclusão os objetivos propostos, onde 4 deles são na 

língua inglesa. 

A pesquisa realizada por Ferraz e colaboradores (2016), foram com os 

procedimentos de sleeve e by-pass. Com relação à vitamina B12, o déficit esteve 

presente em 11,5% (GV) e 6,2% (DGYR) aos 12 meses, e em 6,6% (GV) e 8,7% 

(DGYR) após dois anos da cirurgia. Após 24 meses de cirurgia, 30% dos indivíduos 

submetidos à DGYR apresentaram deficiência de zinco, sendo que na técnica GV 

apenas 6,6% apresentaram a mesma deficiência. O déficit de ferro esteve presente 

em 7,1% (GV) e 11,9% (DGYR) no pré-operatório dos pacientes. Já no pós, o déficit 

de ferro, ao término do 12º e 24º mês, atingiu valores de 12,8% e 6,6% para a GV, e 

14,8% e 15% para a DGYR, respectivamente. 

Saif et al (2012) avaliaram o estado nutricional de alguns pacientes onde 

informou que não houve valores basais disponíveis para as vitaminas A, B 12 e 

folato; porém, é reconfortante que o estado nutricional dessas vitaminas está sendo 

mantido no pós cirúrgico. Embora o número de pacientes tenha sido limitado para a 

tiamina, temos um aumento dos níveis sanguíneos baixos, que merecem um 

monitoramento cuidadoso e possivelmente indicam a necessidade de aumento da 

suplementação. A vitamina D melhorou no primeiro ano, provavelmente relacionada 

aos efeitos da suplementação e do próprio procedimento, e a melhora no status da 

vitamina D é mantida. Na amostra apresentada os níveis de ferro ou ferritina não 

obtiveram alterações pela cirurgia. 

Toumi e Lespessailles (2017), descreveram em seu trabalho que as 
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deficiências de cálcio são frequentemente resultado da intolerância dos pacientes a 

produtos que contenham cálcio, como leite e derivados, mas também é resultado do 

curto-circuito do duodeno no procedimento bypass. Relatam que em alguns estudos, 

referentes as deficiências de cálcio e vitamina D nos pós cirúrgico, que as medidas 

terapêuticas deveriam ser melhores impostas, e mesmo com a suplementação 

acima do adequado os níveis séricos se mantiveram estáveis. 

No estudo realizado por Souza e colaboradores (2018) a amostra analisada 

teve como perspectiva a deficiência de ferro nos pacientes pós-operatório, onde a 

amostra demostrou que, após o procedimento os níveis séricos estavam 

significativamente baixos com 1 mês, 6 meses e 1 ano. Nesta mesma amostra 

quando analisado os pacientes, aqueles que fizeram a bypass foram os mais 

afetados do que os pacientes que realizaram sleeve. 

Para Silva et al (2016), as maiores prevalências de deficiência nas 

concentrações séricas da vitamina B12, ferro e ácido fólico foram observadas nos 

pacientes submetidos ao bypass gástrico, sendo uma diferença significante para o 

ácido fólico no primeiro ano pós cirúrgico, no segundo ano foi significante para o 

ferro e para a vitamina B12 verificou-se uma maior deficiência em todo o período 

estudado. Possíveis fatores que contribuem para elevadas prevalências dessa 

deficiência, que provoca anemia megaloblástica, incluem acloridria, reduzido 

consumo de B12 devido à intolerância e redução na secreção do fator intrínseco 

necessário para sua absorção.  

Torezan (2013) relata que a deficiência de vitamina B12 tem sido 

frequentemente relatada na literatura após BPGYR variando entre 12 a 75%. A 

deficiência de ácido fólico é causada pela redução na ingestão alimentar. No 

entanto, como é absorvido em todo intestino delgado, sua deficiência é menos 

comum. A deficiência de tiamina pode ser devido à redução na produção de ácido 

clorídrico, restrição na ingesta alimentar, vômitos frequentes e rápida perda de peso. 

As principais causas de redução nos níveis de cálcio e vitamina D após o BPGYR 

devem-se a redução na ingesta diária de produtos ricos nessas substâncias devido à 

intolerância alimentar desenvolvida por esses pacientes. Já a redução na absorção 

de cálcio e vitamina D ocorre devido a alteração anatômica após a cirurgia. A 

deficiência de ferro é comumente encontrada após BPGYR, sendo a principal causa 

de anemia. 

Tedesco e colaboradores (2016), neste estudo, no período pré-operatório, a 
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média de níveis séricos de vitamina B12 dos pacientes era de 341,9 pg/ml, após o 

procedimento, observou-se média de 667,2 pg/ml considerado níveis normais. O 

ferro sérico estava na faixa de 80,7-102,9 μg/dl e após a intervenção houve uma 

diminuição passando para 68,1-86,5 μg/dl. A análise do cálcio não teve alteração 

significativa ficando na faixa de 8,4-9,4 mg/dl e 8,9-9,3 mg/dl no pré e pós-operatório 

nesta ordem. 

Rocha (2012) em uma pesquisa sobre a deficiência de vitamina B12, 

analisou vários outros estudos, onde encontrou a informação sobre a ocorrência 

dessa deficiência em praticamente todas as vezes, sendo ocasionada pela retirada 

da mucosa gástrica, responsável pela produção do fator intrínseco, fundamental 

para absorção de vitamina B12, ou pela síndrome da alça cega (alça do intestino 

que fica sem contato com alimento), beneficiando a proliferação de bactérias, que 

através delas ocorre diminuição da absorção de vitamina B12. 

Vicente e Freitas (2011), encontraram uma diferença na ingestão alimentar 

no pós cirúrgico, sendo inferior ao do pré, consequentemente devido a dieta que 

deve ser seguida logo após o procedimento. Os nutrientes analisados resultaram em 

uma diminuição no valor da adequação antes da operação, provavelmente devido a 

dieta que realizavam antes da operação. As vitaminas B12, tiamina, cálcio, ferro e 

zinco tiveram uma diminuição significativa.  

No estudo apresentado por Costa (2018), três quartos dos pacientes 

avaliados estavam com níveis de ferro dentro dos valores de referência. Já em 

estudos que foram comparados com o resultado do autor, os outros obtiveram 

deficiências desse nutriente. Para o ácido fólico a porcentagem de deficiência foi 

pequena no pós cirúrgico, o cálcio neste estudo também se encontrava dentro dos 

valores de referência. Em questão da vitamina B12 neste estudo não houve 

deficiência, porém ele relata que em torno de 26 a 70% dos pacientes bariátricos em 

outros estudos possuem essa carência.   

Lupoli e colaboradores (2017), descrevem em sua pesquisa que a 

desnutrição proteica continua sendo a complicação de macronutriente mais grave 

associada a procedimentos cirúrgicos que geram má absorção. A desnutrição 

proteica também pode ocorrer após RYGB, com uma incidência de 13% no 

seguimento de 2 anos. O SG e o AGB podem levar à desnutrição proteica em 

pacientes que apresentam comportamentos alimentares inadequados e com vômitos 

prolongados. No que diz respeito às vitaminas hidrossolúveis, a deficiência de 
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tiamina pode ocorrer em até 49% dos pacientes após a cirurgia, a incidência de 

deficiência de cálcio após a cirurgia é quase 10% e é causada pela redução da 

absorção de deste nutriente. A deficiência de vitamina B12 é uma das principais 

causas de anemia em pacientes submetidos a RYGB, com uma prevalência de 19% 

a 35% após 5 anos. A deficiência de ferro, ocorre em mais de 30% dos pacientes 

após 5 anos da cirurgia, com uma taxa semelhante após RYGB e SG.  

Todos os estudos descritos na tabela1 chegaram em resultados parecidos, 

onde foram encontrado perdas dos nutrientes que são comuns possuírem 

deficiência no pós-operatório. Portanto, como se sabe bem o que se perde, talvez 

deva-se analisar a técnica que menos prejudica a parte nutricional e que tem o 

objetivo final, que é a perda de peso, e realizá-la mais que as técnicas que 

promovem perdas significativas. 

A avaliação e acompanhamento nutricional deve ser levado mais a sério nos 

pós-operatórios, pois com o auxílio da nutricionista o individuo consegue uma 

alimentação mais saudável atrás da reeducação alimentar e assim os mesmos 

aliviam para que as perdas sejam menores e com o tempo possuam níveis normais 

novamente. 

 

Tabela1: Análise da perda de nutrientes no pós-operatório de cirurgia bariátrica. 

Ano de 

Publicação 

Autor Conclusão 

2018 SOUZA, LIMA Não foram encontradas diferenças significativas no 

perfil hematológico e nos níveis de Fe e ferritina entre 

obesos submetidos ao BGYR ou sleeve. Quando 

comparadas as técnicas cirúrgicas, também não foram 

observadas diferenças significativas entre a prevalência 

de anemia e deficiência de Fe. 

2018 COSTA Relativamente  

à observação dos dados bioquímicos verificou-se que 

em ambos os grupos os doentes  

apresentavam carência de vitamina D. 

2017 TOUMI; 

LESPESSAILLES 

A cirurgia bariátrica e as substanciais perdas de peso 

associadas a ela expõem ainda mais pacientes obesos 

a múltiplas deficiências nutricionais, incluindo a vitamina 

D. Os procedimentos cirúrgicos mal absorvidos estão 
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associados a um maior risco de deficiência de vitamina 

D do que os da cirurgia restritiva. 

2017 LUPOLI et al, As deficiências nutricionais representam um problema 

clínico relevante a longo prazo em pacientes 

submetidos à cirurgia bariátrica como resultado de 

modificações na anatomia e fisiologia gastrointestinal e 

que podem afetar a absorção de macro e 

micronutrientes. 

2016 SILVA et al, Anemia ferropriva e megaloblástica foram mais 

frequentes do que a deficiência de ácido fólico, sendo o 

bypass gástrico em Y-de-Roux a técnica com as 

maiores ocorrências de carências desses 

micronutrientes, quando comparada à banda gástrica 

ajustável. 

2016 FERRAZ et al, Pacientes submetidos à GV apresentaram níveis 

séricos de ferro e zinco superiores aos pacientes 

submetidos à DGYR, e a prevalência de déficit deste 

último micronutriente foi significativamente maior no 

grupo da DGYR. 

2016 TEDESCO et al, Ocorreu carência de vitamina B12 e ácido fólico. O 

cálcio se manteve dentro do padrão de normalidade. A 

proteína C reativa diminuiu após a operação, 

demonstrando diminuição do processo inflamatório. 

2013 TOREZAN Com o aumento no número de cirurgias bariátricas, uma 

atenção maior deve ser dada pelos médicos em relação 

às complicações relacionadas às deficiências 

nutricionais, comuns no pós-operatório, em especial nas 

técnicas com componente disabsortivo como o BPGYR. 

2012 SAIF et al, Essas descobertas enfatizam a importância da 

educação e monitoramento contínuos do paciente para 

garantir pacientes bariátricos têm uma intervenção 

saudável que pode ser mantida. 

2012 ROCHA A indicação cirúrgica deve levar em conta os prós e 

contras das operações com vistas a cada paciente. É de 

extrema importância buscar-se um acompanhamento 

duradouro, para a obtenção de bons resultados e 
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prevenção de possíveis deficiências nutricionais. 

2011 VICENTE; 

FREITAS 

Algumas intercorrências em razão da cirurgia bariátrica, 

estiveram presentes, salienta-se que essas são 

frequentemente verificadas em pacientes após a 

cirurgia bariátrica, podendo ocorrer devido ao não 

cumprimento de recomendações estabelecidas pela 

equipe multidisciplinar, como inadequado tempo de 

mastigação, intervalo acentuado entre refeições e não 

utilização de suplementos para suprir carências 

nutricionais imediatas. 

Fonte: VIEIRA; SILVA (2020). 

 

Em relação a técnica da Gastrectomia Vertical, o autor Kheirvari et al (2020) 

mostra que esta possui algumas desvantagens sendo uma delas a parte nutricional. 

Algumas deficiências são mais comuns nesse tipo de procedimento como a vitamina 

B12, ferro, cálcio e vitamina D, ainda possui outra deficiência de micronutriente que 

pode levar o indivíduo a complicações graves como a vitamina B1, folato e vitaminas 

lipossolúveis. Ele ainda descreve que o procedimento de gastrectomia vertical teve 

uma melhora nos níveis nutricionais após três anos de cirurgia e no quinto ano.  

Pinho e Barroso (2017) verificaram que a deficiência de ferro é a mais 

comum nos procedimentos bariátricos, principalmente em mulheres que estejam no 

período menstrual. Descrevem também que as principais deficiências desse tipo de 

procedimento são dos seguintes nutrientes: ferro, cálcio e vitamina D, vitamina B12, 

ácido fólico e zinco. Os autores informam que foram encontrados os seguintes 

índices de deficiência: 22,73% para hemoglobina, 9,09% para ferro, 5,26% para 

ferritina, 20% para cálcio, 15,79% para ácido fólico, 0% para vitamina B12, 0% para 

proteína e 31,81% para albumina.   

Já no estudo de Kuntz et al (2017) foram observadas questões pré e pós-

operatório, onde a população estudada antes mesmo do procedimento já possuía 

deficiência de Vitamina D, e após a cirurgia houve uma melhora no quadro. Neste 

mesmo estudo para os nutrientes ácido fólico, zinco, vitamina B12 e ferro, os valores 

encontrados estavam dentro da referência. Já em relação a vitamina D, estava 

abaixo, melhorando após a cirurgia. Portanto nesse estudo os valores encontrados 

foram significativos.  

Da mesma forma que os primeiros autores, Ribeiro e colaboradores (2016), 
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relatam que o paciente submetido ao procedimento bariátrico sofre mudanças 

anatômicas e fisiológicas, e com isso pode ocorrer deficiências nutricionais como: 

vitamina B12, ferro, cálcio e vitamina D. Observou-se que após 6 meses de pós 

operatório, a vitamina B12 apresentou níveis baixos, devido ao não 

acompanhamento nutricional, mas na maioria das vezes pode ocorrer após um ano 

e meio da cirurgia. No caso da deficiência do ferro no pós cirúrgico, ela pode 

acontecer devido uma intolerância a carne vermelha.  

Faé, Liberali e Coutinho (2015), informam que as deficiências nutricionais 

são mais comuns em técnicas que promovem má-absorção do que em 

procedimentos restritivos, devido às alterações fisiológicas promovidas. As 

deficiências nutricionais mais comuns da cirurgia bariátrica são relacionadas a 

proteínas, folato, vitamina B12, ferro, zinco, cálcio e vitamina D. A maioria das 

deficiências pode ocorrer entre 12 e 15 meses de pós-operatório, mas a deficiência 

de vitamina D3 ocorre significativamente mais cedo em 7 a 9 meses, sendo 

necessária sua suplementação, pois esta vitamina, associa-se a absorção do cálcio. 

Pacientes submetidos a processos cirúrgicos disabsortivas são particularmente 

vulneráveis à má absorção não somente de ferro, mas também de vitamina B12, 

cálcio e vitamina A, pois o duodeno e vários segmentos do jejuno, que consistem 

nos maiores sítios de absorção, são excluídos do trânsito digestivo normal.  

Nos estudos abordados de acordo com a tabela2, foram encontrados os 

nutrientes que mais são afetados nos procedimentos bariátricos, e os cinco artigos 

chegaram basicamente nos mesmos resultados sendo eles, proteínas, folato, 

vitamina B12, vitamina D, cálcio, zinco e ferro. Com isso, deve-se atentar em 

informar sobre as possíveis perdas e antes mesmo do procedimento já orientar 

sobre a suplementação logo após a alta para que se previna perdas significativas, e 

sobre as mudanças alimentares para também auxiliar nessa prevenção.  

 

Tabela2: Descrição dos nutrientes mais afetados no pós-operatório. 

Ano de 

Publicação 

Autor Conclusão 

2020 KHEIRVARI 

et al, 

Alterações anatômicas simples do trato gastrointestinal têm 

consequências intencionais e não intencionais. Quanto mais 

aprendemos sobre essas alterações, mais fica evidente para 

nós que a cirurgia metabólica é mais do que apenas um 
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meio de perda de peso. 

2017 PINHO; 

BARROSO 

Vale ressaltar novamente que o sucesso do procedimento 

necessita de um acompanhamento clínico-nutricional 

especializado, durante todo o processo. Desse modo, a 

intervenção nutricional pós-cirúrgica é adequada para 

fornecer calorias e nutrientes necessários para promover um 

melhor processo de cicatrização tecidual, e, prevenir déficit 

ponderal, além de evitar ao máximo as complicações 

nutricionais. 

2017 KUNTZ et al, A alteração dos valores bioquímicos, mostra que não houve 

deficiência de nutrientes no período médio de 152 dias após 

o procedimento cirúrgico, devido a suplementação, bem 

como nessa ocasião do estudo é o momento de maior uso 

de suplementação, pois os pacientes fazem-na 

corretamente, com medo de desenvolver carências 

nutricionais. 

2016 RIBEIRO et 

al, 

Nessa nova fase de sua vida, deve aprender a fazer 

escolhas de alimentos saudáveis e com valor nutricional 

adequado, prevenindo assim as deficiências nutricionais e 

obtendo um bom resultado do tratamento proposto. 

2015 FAÉ; 

LIBERALI; 

COUTINHO 

Os indivíduos submetidos a processos disabsortivas, 

principalmente, devem fazer uso de polivitamínicos e 

minerais como forma preventiva no protocolo de 

atendimento. O tratamento das deficiências nutricionais 

destes pacientes deve ser composto de megadoses de 

micronutrientes, levando-se em consideração a diminuída 

biodisponibilidade, menor ingestão e área de absorção 

decorrente do ato cirúrgico. 

Fonte: VIEIRA; SILVA (2020). 

 

Cambi e Baretta (2018) descrevem que o uso de suplementos nutricionais 

são obrigatórios e exigem controle metabólico periódico para se analisar a 

necessidade de cada nutriente específico. No primeiro ano após a operação, o 

consumo ideal de proteínas é de até 30g na principais refeições. Como a ingestão 

alimentar está longe do esperado, incentiva-se o uso de Whey Protein, sendo um a 

dois scoops por dia, que contém em média 25 g de proteínas. A vitamina B12 é 



P á g i n a  | 47 

 

 

suplementada por dose intramuscular mensal de 5000 mcg ou via oral 350 mcg por 

dia. O ferro suplementado é de 18 mg via oral para homens, e entre 50 a 100 mg 

para mulheres em idade reprodutiva e o cálcio em 2000 mg por dia.  

É descrito por Soglia (2018), que dos pacientes operados apenas 33% 

fazem uso regular de suplemento nutricional e 7,7% deixam de usar o complexo de 

vitaminas e minerais dois anos após o procedimento. Todos os pacientes que 

realizam o procedimento de bypass, se recomenda uma avaliação nutricional pré-

cirúrgica e acompanhamento no pós-operatório com administração de suplementos 

e avaliação dos níveis séricos. 

Trindade et al (2017), dissertou em seu trabalho que a utilização regular do 

suplemento nutricional tem sido defendida quando utilizada de forma correta, isto é, 

pelo menos cinco vezes por semana, todavia a maior parte das participantes negam 

o uso de suplementos no pós-operatório, e dentre aquelas que o fizeram, um 

número significativo declarou seu uso durante o período de 12 a 24 meses. 

Pacientes submetidos aos processos cirúrgicos disabsortivas devem utilizar 

polivitamínicos e minerais como forma de prevenção. O tratamento das deficiências 

nutricionais deve ser composto de megadoses de micronutrientes, levando-se em 

consideração a diminuída biodisponibilidade, menor ingestão e área de absorção 

decorrente da técnica cirúrgica. Os principais suplementos utilizados são os 

proteicos, vitamina B12, poliminerais e polivitamínicos. 

De acordo com Pereira (2013), são encontrados diversos fatores que 

diminuem o aporte de nutrientes no organismo, por isso a necessidade de 

suplementação para toda a vida do paciente pós-operado bariátrico, sendo nos 

procedimentos disabsortivas. Um dos fatores que se pode citar é a redução da 

capacidade gástrica que implica na redução de alimentos consumidos, redução da 

superfície de contato tanto do estomago quanto do intestino, diminuindo assim a 

área de absorção e a produção de enzimas e fatores intrínsecos. Por último a 

intolerância a alguns alimentos que acaba também auxiliando na redução de 

nutrientes consumidos. 

Silva et al (2012), realizou um estudo com 31 pacientes em tratamento pós-

operatório de cirurgia bariátrica, a qual demonstra que a maioria dos pacientes 

utilizava suplemento polivitamínico. Contudo, de todos que utilizavam, uma pequena 

parcela destes indivíduos, faziam uso regularmente do suplemento proteico. Deste 

estudo 80% dos paciente informaram a má aceitação do suplemento devido ao 
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sabor e/ou odor desagradáveis característicos do produto e o restante atribuiu a não 

aceitação aos efeitos colaterais relacionados ao trato gastrointestinal. 

Foi abordado por Bordalo e colaboradores (2010), que as dosagens 

utilizadas na suplementação de alguns nutrientes no pós-operatório. Para deficiência 

de tiamina são utilizados de 50 a 100 mg/dia na forma intravenosa ou intramuscular 

quando o paciente possui sintomas avançados de neuropatia. Para vitamina B12 

com relação à prevenção, a dosagem de 350 μg/dia na forma oral foi capaz de 

prevenir sua deficiência em 95% dos pacientes, e uma dose oral de 500 a 1000 

μg/dia tem sido utilizada para o tratamento desta deficiência no pós-operatório. Já o 

tratamento da deficiência de ferro requer suplementação de até 300 mg/dia. A 

recomendação de 50.000 UI de vitamina A a cada duas semanas têm sido sugeridas 

para corrigir a maioria dos casos dessa deficiência. Para deficiência proteica, muitos 

programas de cirurgia bariátrica recomendam de 60 a 80 g/dia. Para deficiência de 

vitamina D, sugere-se iniciar a suplementação com 2.000 UI/dia no pós-operatório, 

preferencialmente na forma de vitamina D3, e é informado que a recomendação de 

cálcio varia de acordo com cada técnica cirúrgica. 

É observado nos estudos encontrados na tabela3, que nem todos os 

pacientes utilizam dos suplementos nutricionais, que são de grande importância 

como todos os autores comentam, devido as perdas nutricionais no pós-cirúrgico. 

Observa-se que a maioria das suplementações realizadas devem ser de forma 

isolada, para cada nutriente que o paciente possui a deficiência. 

Na utilização de suplementos polivitamínicos ou poliminerais, outros 

nutrientes que estão de forma adequada no organismo, podem acabar se 

encontrando em excesso e isso também pode ser prejudicial ao paciente, pois tanto 

o excesso quando a falta não é boa. 

 

Tabela3: Identificação das formas de suplementação de nutrientes para diminuir as 

deficiências nos pacientes. 

Ano de 

Publicação 

Autor Conclusão 

2018 SOGLIA Contudo, os pacientes submetidos a este tipo de cirurgia 

necessitam receber suplementação de vitaminas e minerais 

diariamente para uma boa manutenção da homeostase 

corpórea. 
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2018 CAMBI; 

BARETTA 

O Modelo de Prato Bariátrico pode ser boa forma de educação 

nutricional ressalvando a ingestão proteica como base de 

macronutriente. Aliado a isso, a ingestão hídrica, o uso de 

suplementos e a atividade física deve ser incorporada na 

rotina do operado. 

2017 TRINDADE 

et al, 

Alopecia e alterações ungueais são os sinais mais relevantes 

de carência nutricional. O uso de suplementos alimentares no 

pós-operatório é escasso e esporádico. 

2013 PEREIRA Reforçar a rotina de suplementação de micronutrientes além 

de explicar de forma básica a  

necessidade desse tipo de tratamento para toda a vida de 

pós-operatório. Apresentar o  

diário alimentar como instrumento de auto monitoramento 

presente no manual de dieta,  

instrumento essencial para acompanhamento nutricional e 

psicológico, além de ser um  

material que auxilie o próprio paciente no controle da 

alimentação diária.  

2012 SILVA et al, Fatores determinantes da não utilização regular dos 

suplementos proteicos, o principal, revelado pelo presente 

estudo, foi a aceitação ruim provocada pelo sabor e odor 

desagradáveis dos suplementos de proteína. Tal constatação 

serve de alerta para fabricantes de suplementos e 

profissionais considerarem os aspectos sensoriais destes 

produtos. 

2010 BORDALO 

et al, 

Ainda não há recomendações absolutamente adequadas para 

prevenir ou tratar a maioria das deficiências nutricionais após 

cirurgia bariátrica. No entanto, está claro que a suplementação 

preventiva se torna cada vez mais importante nesse contexto. 

Fonte: VIEIRA; SILVA (2020). 
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6 CONCLUSÃO 

 

A obesidade é algo que vemos de forma crescente a muito tempo, e com 

isso outros problemas podem vir a aparecer. Neste contexto, surge a cirurgia 

bariátrica, técnica que auxilia a perda de peso de indivíduos com grau elevado de 

obesidade associada a comorbidades. Com isso nota-se que muitas pessoas 

preferem realizar o procedimento cirúrgico para tal perda, pois acreditam ser uma 

forma mais “fácil e rápida” de emagrecimento não levando em consideração os 

riscos que podem surgir durante a cirurgia e até mesmo após.  

De acordo com os objetivos propostos, foi observado nos estudos que a 

perda de peso é significativa porém com perdas importantes de nutrientes, devido ao 

comprometimento absortivo que a cirurgia causa no indivíduo. Algumas dessas 

perdas podem acarretar problemas de saúde como por exemplo a anemia, devido 

baixa de ferro sérico, ou a anemia microcítica por conta da deficiência de vitamina 

B12, e até mesmo o beribéri bariátrico pela falta de tiamina. 

Dessa forma, a cirurgia bariátrica deve ser uma estratégia sugerida pelo 

médico, em conjunto com os demais profissionais de saúde, como nutricionista, 

psicólogo, psiquiatra como última alternativa aos tratamentos fracassados 

anteriormente, entre eles dieta, mudança de estilo de vida e prática de atividade 

física. Ainda é importante salientar que a mudança de hábitos deverá estar imbuída 

ao processo cirúrgico para efetivamente trazer resultados a longo prazo ao indivíduo 

bem como melhor qualidade de vida, pois se não houver mudanças após o 

procedimento, de nada será valido ter passado por todo esse caminho. 
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ANEXO A 

 
DRI’S 2019 – Vitaminas, Minerais e Macronutrientes RDA 

 

 
 
 
 
 



P á g i n a  | 61 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



P á g i n a  | 62 

 

 

 

 
Fonte: NIH – National Institutes of Health 

(https://ods.od.nih.gov/HealthInformation/Dietary_Reference_Intakes.aspx) 
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