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RESUMO 

Introdução: O aumento dos índices de obesidade e a ineficácia do tratamento 
clínico faz com que a busca por tratamentos cirúrgicos deva ser considerada. 
Ademais, tanto anemias quanto deficiências nutricionais são consequências comuns 
da cirurgia bariátrica. O presente estudo tem por objetivo explanar os possíveis 
tratamentos que buscam minimizar as alterações nutricionais e de que forma o tema 
vem sendo abordado em diferentes análises. Metodologia: Trata-se de uma revisão 
integrativa. Foram buscados nas bases de dados Pubmed e Scielo os termos 
“anemia and gastrectomy” e “anemia and bariatric surgery” e seus correspondentes 
em português. Como critérios de inclusão foram considerados: a) artigos b) estar 
disponível em texto completo c) estudos disponíveis nos idiomas português, inglês 
ou espanhol d) pesquisa clínica e) terem sido publicados entre 2015 e 2020 f) artigos 
que contemplem anemias carenciais e consequências clinicamente significativas da 
cirurgia bariátrica. Foram excluídos os textos que não tinham relação com a temática 
e as duplicatas. Assim, dos 22 artigos apresentados pela busca nas bases de dados, 
12 foram selecionados por afinidade à temática de busca e 10 artigos foram 
excluídos por não serem relacionados com o assunto.  Resultados e Discussão: As 
deficiências nutricionais são uma consequência comum da cirurgia bariátrica. Assim, 
torna-se necessária a suplementação vitamínica e o monitoramento nutricional pós-
cirúrgico. Conclusões: As anemias e deficiências nutricionais são comuns em 
pacientes pós-gastrectomia. Dessa forma, a suplementação pré-operatória e o 
acompanhamento nutricional a longo prazo são intervenções para evitar as 
carências nutricionais. 

Palavras-chave – obesidade; cirurgia bariátrica; deficiências nutricionais. 
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ABSTRACT 

Introduction: The increase of obesity indexes and the ineffectiveness of the clinical 
treatment makes that the search for surgical treatments should be 
considered. Moreover, both anemias and nutritional deficiencies are common 
consequences of bariatric surgery. This study aims to explain the possible treatments 
that seek to minimize nutritional changes and how the theme has been addressed in 
different analyses. Methodology: This is an integrative review. The terms "anemia 
and gastrectomy" and "anemia and Bariatric Surgery" and their correspondents in 
Portuguese were searched in the Pubmed and Scielo databases. Inclusion criteria 
were considered: a) articles b) be available in full text c) studies available in 
Portuguese, English or Spanish d) clinical research e) to have been published 
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between 2015 and 2020 f) articles that contemplate needful anemias and clinically 
significant consequences of bariatric surgery. Texts unrelated to the theme and 
duplicates were excluded. Thus, of the 22 articles presented by the search in the 
databases, 12 were selected by affinity to the search theme and 10 articles were 
excluded because they were not related to the subject. Results and Discussion: 
Nutritional deficiencies are a common consequence of bariatric surgery. Thus, 
vitamin supplementation and post-surgical nutritional monitoring are 
necessary. Conclusions: Anemias and nutritional deficiencies are common in post-
gastrectomy patients. Thus, preoperative supplementation and long-term nutritional 
follow-up are interventions to avoid nutritional deficiencies. 

Keywords – obesity; bariatric surgery; nutritional deficiencies.  
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INTRODUÇÃO 

Segundo os dados da Vigitel, do Ministério da Saúde, a taxa de pessoas obesas no 
Brasil é de 19,8%, com uma frequência ligeiramente maior entre mulheres do que 
entre homens (BRASIL, 2019). A Organização Mundial de Saúde (OMS) caracteriza 
a obesidade através do Índice de Massa Corporal ≥ 30 kg/m2 (BRASIL, 2014). Essa 
doença pode ser dividida em três graus progressivos: Grau I (30-34,9 kg/m2); Grau II 
(35-39,9 kg/m2); e Grau III (≥ 40 kg/m2). O crescimento da obesidade no mundo traz 
preocupações para OMS, tornando um sério problema de saúde pública. Conforme 
os graus aumentam, as complicações à saúde do indivíduo também seguem essa 
lógica (MELO et al., 2011).  
 
Dos métodos existentes para tratar a obesidade, destacam-se as mudanças no 
estilo de vida, o uso de medicamentos e até gastrectomia, a qual apresenta maior 
efetividade na perda de peso quando comparada ao tratamento não cirúrgico. No 
Brasil, o Sistema Único de Saúde (SUS) oferece a cirurgia bariátrica para pacientes 
obesos que já tentaram outras formas de emagrecimento não cirúrgicas, porém, 
desprovidas de sucesso (BRASIL, 2007). As cirurgias, apesar dos benefícios, 
apresentam complicações como as deficiências nutricionais. Importante mencionar 
que todos os procedimentos bariátricos alteram a anatomofisiologia do trato 
gastrointestinal, o que torna os pacientes mais suscetíveis ao desenvolvimento de 
complicações nutricionais, podendo levar ao surgimento de doenças como 
osteoporose, desnutrição proteica e anemia (LUPOLI et al., 2017). 

Sendo assim, o objetivo deste artigo é analisar as anemias carenciais pós cirurgia 
bariátrica e seus métodos de prevenção. 

METODOLOGIA 

Trata-se de uma pesquisa qualitativa do tipo revisão integrativa para identificação de 
produções sobre temas associados à cirurgia bariátrica e anemias. A revisão 
integrativa proporciona a síntese do conhecimento e a aplicabilidade de estudos 
significativos na prática e é apontada como uma ferramenta importante no campo da 
saúde (SOUZA; SILVA; CARVALHO, 2010). A busca dos artigos foi através das 
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bases de dados Pubmed e Scielo com a utilização dos termos “anemia and 
gastrectomy” e “anemia and bariatric surgery” e termos correspondentes no 
português. A pesquisa obedeceu aos critérios de inclusão: a) artigos b) estar 
disponível em texto completo c) estudos disponíveis nos idiomas português, inglês 
ou espanhol d) pesquisa clínica e) terem sido publicados entre 2015 e 2020 f) artigos 
que contemplem anemias carenciais por cirurgia bariátrica. Como critérios de 
exclusão, foram desconsiderados os textos que não tinham relação com a temática 
e/ou apresentaram duplicatas. No total, encontraram-se 22 artigos apresentados 
pela busca nas bases de dados, 12 foram selecionados por estarem dentro da 
temática proposta e 10 excluídos pelos critérios supracitados. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Estudo realizado por CASTANHA e colaboradores (2018) afirmou que a deficiência 
nutricional na cirurgia bariátrica é decorrente das mudanças anatômicas, da redução 
da quantidade de alimento ingerido e do não uso de polivitamínicos. Apesar da 
deficiência nutricional, houve uma melhora na qualidade de vida e na autoestima dos 
pacientes, além de resolução de comorbidades como apneia do sono, hipertensão 
arterial sistêmica (HAS) e diabetes tipo 2 (DM2). Seguindo essa mesma vertente, 
ROLIM e colaboradores (2018), observaram uma remissão da HAS em 66% e da 
DM2 em 50% dos pacientes.  

ALWASAIDI e colaboradores (2020) analisaram pacientes submetidos ao BGYR 
(Bypass Gástrico em Y de Roux), constatando que houve desencadeamento de 
anemia em 14,3% dos pacientes, sendo todos do sexo feminino. Em uma linha 
semelhante de pesquisa, SOUZA e colaboradores (2020) compararam a diferença 
entre os resultados nutricionais das técnicas cirúrgicas BGYR e Sleeve nos sistemas 
de saúde público e privado. A deficiência de ferro predominou, aos 3 meses, em 
pacientes submetidos ao BGYR. Além disso, foi verificado um aumento progressivo 
da deficiência de vitamina B12 em todos os casos. Tal achado contrasta com 
resultados da pesquisa de CARON e colaboradores (2017), nos quais, 
provavelmente devido à suplementação vitamínica, houve uma redução do índice de 
deficiência de vitamina B12 de 30,3% no pré-operatório para 16,4% após 5 anos. Já 
na avaliação das consequências da cirurgia bariátrica, em crianças e adolescentes, 
INGE e colaboradores (2017) encontraram 46% pacientes com quadro de anemia 
leve e 16% com deficiência de vitamina B12. 

Em relação aos tratamentos, MISCHLER e colaboradores (2018) concluíram que a 
suplementação com ferro heme é  mais eficiente no tratamento da anemia após 
BGYR em detrimento do ferro não-heme. Em outro estudo, KIM e colaboradores 
(2017), avaliaram que o uso da carboximaltose férrica no tratamento da anemia  
aumentou em  92,2% a concentração de hemoglobina e também  o nível de ferritina 
e de saturação de transferrina. Já HOMAN e colaboradores (2016), através de um 
estudo de coorte, demonstraram que o suplemento multivitamínico otimizado foi 
mais eficaz na redução da ocorrência de anemia e das deficiências de ferritina, 
vitamina B12 e zinco em comparação com um suplemento padrão. 
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Desta forma, é importante destacar que a cirurgia bariátrica pode ocasionar 
deficiências nutricionais como deficiência de ferro e vitamina B12, nutrientes 
essenciais para formação de células sanguíneas. A deficiência de ferro pode 
ocasionar a anemia ferropriva e a deficiência de vitamina B12 pode ocasionar a 
anemia megaloblástica. Sendo assim, é importante a reposição destes nutrientes por 
via parenteral (melhor biodisponibilidade) para evitar condições hematológicas 
anormais decorrentes da falta de micronutrientes.  

CONCLUSÕES 

As anemias e deficiências nutricionais são comuns em pacientes pós-gastrectomia. 
Dessa forma, a suplementação pré-operatória e o acompanhamento nutricional a 
longo prazo são intervenções para evitar as carências nutricionais. Importante 
destacar que equipe multiprofissional tem papel imprescindível no acompanhamento 
das deficiências nutricionais e melhoria da qualidade de vida do paciente. Destarte, 
espera-se que este trabalho possa auxiliar estudos futuros nessa seara científica.  
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