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RESUMO – Introdução: A cirurgia bariátrica é considerada o tratamento mais eficaz no controle 
e tratamento da obesidade severa; porém, indivíduos submetidos a este procedimento 
apresentam maior risco de desenvolver deficiências nutricionais pela limitação na ingestão 
e absorção de muitos nutrientes.  Objetivo: Avaliar o impacto da deficiência de vitamina 
D e do cálcio ósseo de pacientes após gastroplastia em Y-de-Roux, relacionando tipo de 
administração, dose e efeito pós-cirúrgico. Método: Realizou-se revisão sistemática com 
artigos relacionados ao tema dos últimos 10 anos e pesquisados na PubMed (US National 
Library of Medicine National Institutes of Health, Medline, Lilacs, Scielo e Cochrane usando 
os descritores “bariatric surgery”, “bone”, “obesity”, “ vitamin D’’, “calcium’’ AND “absortion”. 
Foram excluídos os estudos em animais, fumantes, grávidas ou gestantes e indivíduos que 
ingeriram bisfosfonatos. Resultados: Foram incluídos ao final cinco artigos. Todos referem 
que a cirurgia bariátrica pode levar à deficiências nutricionais como má absorção de gorduras,  
vitaminas lipossolúveis, micronutrientes e cálcio. Conclusão: Os pacientes submetidos ao 
RYGB devem fazer uso de polivitamínicos e minerais principalmente a vitamina D e o cálcio 
para evitar fraturas ósseas. Monitoramento, tratamento e controle dos fatores de risco são 
essenciais para prevenir estas complicações após a operação.

ABSTRACT – Introduction: Bariatric surgery is considered the most effective tool in the 
control and treatment of severe obesity, but patients undergoing this procedure are at 
increased risk of developing nutritional deficiencies by limiting the intake and absorption 
of many nutrients. Objective: To assess the impact of vitamin D deficiency and calcium 
in bone in patients after gastric bypass in Roux-en-Y, pointing directly at the type of 
administration, doses and effects after surgery. Method: Was conducted a systematic 
review with articles related to the topic of the last 10 years searched in PubMed (US 
National Library of Medicine National Institutes of Health, Medline, Lilacs, Scielo 
and Cochrane using the headings “bariatric surgery”, “bone”, “obesity”, “vitamin D ‘’, 
“calcium” AND “absorption”. Exclusion criteria to research on animals, smokers, pregnant 
women and patient treated with bisphosphonates. Results: Five articles were included in 
this review.  All refer that bariatric surgery can lead to nutritional deficiencies and poor 
absorption of fats and fat-soluble vitamins and other micronutrients such as calcium. 
Conclusion: Patients submitted to RYGB should make use of multivitamins and minerals 
especially vitamin D and calcium to prevent bone fractures. Monitoring, treatment and 
control of risk factors are essential to prevent complications after this operation.
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INTRODUÇÃO

Desde o desenvolvimento da cirurgia bariátrica, vários métodos cirúrgicos 
para o tratamento de obesidade grave têm sido desenvolvidos ao longo 
das últimas décadas. O bypass gástrico em Y-de-Roux (RYGB) é operação 

considerada a alternativa padrão-ouro para a obesidade grave3, por proporcionar má 
absorção menos grave do que os procedimentos tradicionais disabsortivos como o 
bypass jejunoileal3,15,26. As operações focadas na má absorção têm sido reconhecidas 
como de risco para o desenvolvimento de doença óssea5,8,12,17,28, alterando o metabolismo 
do cálcio (Ca) e comprometimento sua absorção4,7,14,16,18,22,23. Apenas alguns poucos 
estudos investigaram a absorção de Ca prospectivamente em pacientes com bypass 
jejunoileal e mostraram que sua absorção diminui em  50% após a operação7,14,22. 
A mudança na absorção de Ca após RYGB não tem sido abordada. Além disso, a 
ingestão inadequada dele é comum após bypass gástrico1,20, o que também pode 
contribuir na perda óssea6. 

Compreender a diminuição da absorção e a ingestão de Ca no pós-operatório 
de RYGB e investigar as doses, as vias de administração, o tempo da terapia 
medicamentosa e seus efeitos nos ósseos foram os objetivos desta revisão.
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MÉTODOS

Para a revisão da literatura adotou-se o PICO (população, 
intervenção, comparação e resultado) para a resposta à pergunta: 
“Como é a perda óssea nos pacientes que se submeteram à 
cirurgia bariátrica e quais suplementos ajudariam a diminuir 
esta perda?”. 

Para a população foram incluídos obesos que apresentavam 
perda óssea e IMC de 35-39,9 kg/m2 com comorbidades e 
com ≥40 kg/m2; para a intervenção incluíram-se os operados 
com RYGB por laparoscopia ou laparotomia; para comparação 
utilizaram-se pacientes eutróficos 18,5-24,9 kg/m2; como resultado 
a deficiência de vitamina D e cálcio, e possíveis fraturas ósseas.

Elegibilidade dos artigos
Os critérios de inclusão foram: todos os estudos; pacientes 

de 15-70 anos; IMC 35-39,9 kg/m2 com comorbidades e os ≥40 
kg/m2; pós-cirúrgico no mínimo de três meses; operados com 
RYGB laparotômico ou laparoscópico. Os critérios de exclusão 
foram: grávidas ou gestantes; fumante ou ex-fumante; indivíduos 
medicados com bisfosfonatos; e estudos em animais.

Tipos de resultado
O resultado primário foi focado na vitamina D e cálcio; no 

entanto, foi explorado possíveis fraturas ósseas após a cirurgia 
bariátrica. Como resultados secundários, foi procurada a relação 
entre o tipo de administração e a eficácia do organismo na 
absorção de medicamentos; e as doses e seus efeitos sobre a 
manutenção ou a recuperação de perda óssea após a cirurgia 
bariátrica. 

Estratégia de busca
As bases pesquisadas foram PubMed/Medline, Lilacs, 

Scielo e Cochrane usando os descritores “bariatric surgery”, 
“bone”, “obesity”, “ vitamin D’’, “Calcium’’ AND “absortion”. 
Após a busca, foi feita a leitura do título, em seguida a leitura 
do abstract e por fim a leitura completa dos artigos.

Métodos de rastreio
Quatro revisores fizeram a pesquisa primária pelos títulos 

e resumos. Os mesmos revisores avaliaram o manuscrito integral 
observando o atendimento aos critérios de inclusão/exclusão ou 
aqueles com dados insuficientes no título e resumo. Qualquer 
discordância foi resolvida por discussão entre os revisores e 
um revisor independente realizou a busca manual. 

Quando os resultados de um estudo foram publicados 
mais de uma vez ou apresentados em várias publicações de um 
mesmo autor, eles foram incluídos apenas uma vez na revisão.

RESULTADOS

A Figura 1 ilustra o fluxograma do estudo. Treze títulos 
foram identificados pela busca eletrônica. Pelos títulos e resumos 
seis foram descartados, resultando sete estudos que foram 
submetidos à análise de texto completo. Após esta análise, 
duas publicações foram excluídas, por não atenderem aos 
critérios de inclusão. Ao final restaram cinco artigos nos quais 
baseou-se esta revisão. 

Descrição dos estudos
A Tabela 1 apresenta as características metodológicas dos 

estudos selecionados. Dos cinco, três eram coortes prospectivas; 
um exclusivamente em mulheres; um estudo de caso; e uma 
série de casos. Todos avaliaram o estado nutricional e as fraturas 
ósseas, as vias de administração, assim como as respectivas doses 
da vitamina D e cálcio. Somente um avaliou o paratormônio e 
a sua influência na reabsorção óssea após RYGB.

FIGURA 1 - Fluxograma descrevendo a estratégia de pesquisa 
e processo de seleção

DISCUSSÃO

As pesquisas não identificaram fraturas ósseas em pacientes 
submetidos à cirurgia bariátrica; entretanto, apresentaram altas 
deficiências na vitamina D e cálcio nos ossos. Os estudos trouxeram 
os diferentes tipos de vias de administração e os seus resultados, 
descrevendo as diversas dúvidas das deficiências que se apresentam 
no tecido ósseo devido à dosagem e à efetividade, segundo a via 
de administração. Todas as investigações tiveram como resultado 
deficiência óssea e indicaram adição de vitamina D e cálcio na 
dieta e em medicamentos, em diferentes dosagens e formas de 
administração. 

Nenhum deles apresentou como resultado eliminação 
completa da perda óssea, mas, sim diferença significativa na 
reabsorção, principalmente pelo paratormônio, o qual aumenta a 
atividade dos osteoclastos que conduz à destruição óssea cortical 
com deficiência acentuada de vitamina D10,23, enfraquecendo os 
ossos com possíveis fraturas pós-operatórias. Avgerinos et al.2 
em coorte prospectiva com seguimento de dois anos, mostraram 
a importância da suplementação de vitamina D para prevenir a 
diminuição do cálcio ósseo. Outros autores também apresentaram 
alta deficiência de vitamina D pós-operatória2,9,10,19,25,27. 

Pesquisas que analisaram mulheres operadas nos períodos 
pré e pós-menopausa demonstraram que não houve diferença 
significativa na deficiência de absorção de cálcio como também 
ao acesso cirúrgico empregado20,25,29. 

Segundo a presente revisão os tipos de administração e 
as doses não tiveram relação nem relevância com o tempo da 
terapia medicamentosa. Porém, não mostraram relação direta 
com a perda óssea pós-cirúrgica. Vasconcelos et al. consideram 
a ingestão de cálcio pela dieta em 600 mg complementada por 
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200 mg na forma de comprimidos durante o período de 22 meses 
no grupo operado. Embora tenha sido significativamente maior 
do que no grupo não-operado foi ainda mais baixo do que os 
níveis recomendados para esses pacientes, e que deveria estar 
entre 1.000-1.800 mg/dia11,13,24. A ingestão de vitaminas D (500IU) 
também foi inferior aos níveis recomendados.

Pode-se inferir a partir destes dados que a suplementação 
vitamínica pós-operatória não deve consistir apenas de multivitaminas, 
porque a maioria não contém as quantidades de cálcio e vitamina D 
necessárias e recomendadas para serem ingeridas diariamente. As 
alterações acima mencionadas podem aumentar durante o período 
pós-operatório e de triagem pré-operatória, todo o cuidado deve 
ser tomado para prevenir as alterações no metabolismo ósseo. 
Adequada suplementação de vitaminas e minerais é essencial 
para evitar ou minimizar as complicações metabólicas ósseas 
que podem ocorrer após RYGB25. 

Um fator importante além da suplementação de vitamina D 
e do cálcio que pode refletir na alteração óssea nestes pacientes 
é o fator idade, ou seja, existem diferenças entre mulheres na 
pré-menopausa e na pós-menopausa que têm necessidades 
específicas.

Existem outros fatores que podem influenciar diretamente 
e contribuir na reabsorção óssea, que é a deficiência crônica de 
vitamina D, ingestão inadequada de cálcio e hiperparatireoidismo 
secundário que aparece às vezes em obesos. O hormônio da 
paratireoide também aumenta a atividade dos osteoclastos que 

conduz à destruição cortical óssea para compensar a diminuição 
sérica de Ca10. 

Em relação à densidade da massa óssea e prevalência de 
fraturas não houve diferenças significativas nos estudos analisados. 
É possível que o seguimento relativamente curto dos estudos 
pode ter contribuído para que não fosse identificada fratura 
óssea. Estudos futuros de longa duração deverão ser conduzidos 
para que se possam esclarecer melhor as complicações ósseas 
na evolução desses pacientes.  

CONCLUSÕES

Os pacientes submetidos ao RYGB devem fazer uso de 
polivitamínicos e minerais principalmente a vitamina D e o 
cálcio para evitar fraturas ósseas. Monitoramento, tratamento 
e controle dos fatores de risco são essenciais para prevenir 
estas complicações após a operação.
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