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Resumo

A cirurgia bariátrica (CB) é considerada como o único
método efetivo para tratamento da obesidade
refratária. O estudo transversal e analítico visa avaliar
o comportamento clínico-nutricional de obesos sub-
metidos ao bypass gástrico em Y de Roux. Avaliou-se
peso, índice de massa corporal(IMC), percentual da
perda ponderal (%PP), perda do excesso de peso
(%PEP) e manifestações clínicas. Os resultados foram
avaliados considerando-se um nível de significância de
5%. A amostra foi composta por 37 obesos, com
prevalência do sexo feminino (n=26) e mediana de 40
anos de idade. Observou-se redução progressiva do peso
corporal (128,2 ±21,5 vs 104,4 ± 18,2 kg) e do IMC
(49,3±7,7 vs 40,4±6,8 kg/m2) e, consequente, ele-
vação do %PP (18,6±3,9%) e do %PEP
(39,4±10,6%) ao longo de 90 dias de acompan-
hamento (P < 0,001). Foi evidenciado um aumento
significativo no número de pacientes que apresentaram
alopecia (10 vs 18) e redução dos episódios de síndrome
de dumping (9 vs 8) e xerostomia (21 vs 11) entre 30
e 90 dias de pós-operatório.Houve redução nos níveis
de glicose em jejum (100,9±32,0 vs 83,0 ±12,3
mg/dl), colesterol total (208,1±38,5 vs 173,3±48,2
mg/dl), triglicérides (150,9±7,7 vs 102,2±27,3
mg/dl), hemoglobina (13,3±1,4 vs 12,6±1,0 g/dl) e
hematócrito (41,1±3,8 vs 39,2±3,3%) com 90 dias
de pós-operatório, comparado com o período pré-oper-
atório (P < 0,005). Podemos concluir que a CB
mostrou ser um tratamento efetivo para perda ponder-

al e melhoria no perfil lipídico e glicêmico. No entan-
to, merece atenção a maior frequência de alopécia e
redução significativa nos níveis de hemoglobina e
hematócrito aos 90 dias de pós-operatório.

Palavras chave. Obesidade mórbida, cirurgia bar-
iátrica, avaliação clínico-nutricional. 

Evaluación clínico-nutricional de
obesos sometidos a bypass gástrico
en Y de Roux

Resumen

La cirugía bariátrica (CB) es considerada el único mé-
todo efectivo para el tratamiento de la obesidad refrac-
taria. Este estudio transversal y analítico tuvo como
objetivo evaluar el comportamiento clínico-nutricio-
nal de obesos sometidos a bypass gástrico en Y de Roux.
Fueron evaluados peso, índice de masa corporal
(IMC), porcentaje de pérdida ponderal (%PP), pérdi-
da del exceso de peso (%PEP) y manifestaciones clíni-
cas. Los resultados fueron evaluados considerándose un
nivel de significación del 5%. La muestra estuvo com-
puesta por 37 obesos, con prevalencia del sexo femeni-
no (n=26) y mediana de 40 años de edad. Se observó
reducción progresiva del peso corporal (128,2±21,5 vs
104,4±18,2 kg) y del IMC (49,3±7,7 vs 40,4±6,8
kg/m2) y, consecuentemente, elevación del %PP
(18,6±3,9%) y del %PEP (39,4±10,6%) a lo largo
de 90 días de seguimiento (P < 0,001). Se evidenció
un aumento significativo en el número de pacientes
que presentaron alopecia (10 vs 18) y disminución de
los episodios de síndrome de dumping (9 vs 8) y xeros-
tomía (21 vs 11) entre los 30 y 90 días de postopera-
torio. Hubo reducción en los niveles de glucosa de ayu-
no (100,9 ±32,0 vs 83,0±12,3 mg/dl), colesterol total
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(208,1±38,5 vs 173,3±48,2 mg/dL), triglicéridos
(150,9±7,7 vs 102,2±27,3 mg/dL), hemoglobina
(13,3±1,4 vs 12,6±1,0 g/dL) y hematocrito
(41,1±3,8 vs 39,2±3,3%) a los 90 días de post-opera-
torio, comparado con el período preoperatorio (P  <
0,005). Concluimos que la CB es un tratamiento efec-
tivo para la pérdida ponderal y mejoría del perfil lipí-
dico y glucémico. Sin embargo, merece atención la ma-
yor frecuencia de alopecia y reducción significativa en
los niveles de hemoglobina y hematocrito a los 90 días
del postoperatorio.

Palabras claves. obesidad mórbida, cirugía bariátri-
ca, evaluación clínico-nutricional.

Clinical-nutritional evaluation of
obese patients submitted to 
Roux-en-Y gastric bypass

Summary

Bariatric surgery (BS) is considered the only effective
method to treat refractory obesity. This study evaluated
the clinical-nutritional behavior of obese patients sub-
mitted to Roux-en-Y gastric bypass. This cross-sectional
and analytical study evaluated weight, Body Mass
Index (BMI), weight loss percentage (%WLP), excess
weight loss (%EWL) and clinical manifestations.
Results were evaluated considering a significance level
of 5%. The sample was composed of 37 obese patients,
mainly females (n=26), median age of 40 years.
Progressive and significant reduction of weight
(128.2±21.5 vs. 104.4±18.2 kg), BMI (49.3±7.7 vs.
40.4±6.8 kg/m2) and consequent increase in the
%WLP (18.6±3.9%) and %EWL (39.4±10.6%)
were observed over 90 days of follow-up (P < 0.001).
Significant increase in the number of patients present-
ing alopecia (10 vs. 18) and diminished events of
dumping syndrome (9 vs 8) and xerostomia (21 vs. 11)
were evidenced between 30 and 90 postoperative days.
There was also significant reduction in the levels of fast-
ing glucose (100.9±32.0 vs 83.0 ±12.3 mg/dL), total
cholesterol (208.1±38.5 vs. 173.3±48.2 mg/dL),
triglycerides (150.9±7.7 vs. 102.2±27.3 mg/dL),
hemoglobin (13.3±1.4 vs. 12.6±1.0 g/dL) and hema-
tocrit (41.1±3.8 vs. 39.2±3.3%) at 90 postoperative
day compared to the preoperative period (P < 0.005).
We conclude that BS is an effective treatment for
weight loss and improved lipid and glycemic profiles.
However, the frequency of alopecia and significant

reduction in the hemoglobin and hematocrit levels at
90 posotperative day deserves attention. 

Key words. Obesity morbid, bariatric surgery, clini-
cal-nutritional evaluation. 

Abreviaturas: 
HUOC: Hospital Universitário Oswaldo Cruz.
UPE: Universidade de Pernambuco.
IMC: Índice de Massa Corporal.
CB: Cirurgia Bariátrica.
OMS: Organização Mundial de Saúde.
%PP: Percentual de perda ponderal.
%PEP: Percentual de Perda do Excesso de Peso.

A obesidade é uma doença crônica de prevalên-
cia crescente e vem adquirindo proporções epidê-
micas, sendo considerado um dos principais pro-
blemas de saúde pública da sociedade moderna.1,2

Em 2006, a OMS estimou uma prevalência de mais
de um bilhão de adultos com excesso de peso, e des-
tes, pelo menos, 300 milhões são clinicamente obe-
sos.1 Segundo a projeção da National Bureau of
Economic Research, em 2020, a prevalência da obe-
sidade, nos Estados Unidos, será de 38%.3 De acor-
do com Souza e cols,4 cerca de 200 mil pessoas
morrem por ano devido a doenças associadas ao
excesso de peso. No Brasil, Monteiro e col,5 realiza-
ram um estudo comparando três avaliações trans-
versais de base populacional nos anos de 1975,
1989 e 1996, descrevendo um aumento na veloci-
dade de crescimento da obesidade em âmbito
nacional. 

A associação frequente da obesidade com a dis-
lipidemia, o diabetes mellitus e a hipertensão arte-
rial sistêmica, favorece a ocorrência de eventos car-
diovasculares, principal causa de morte em nosso
país e, o controle dessas doenças necessariamente
envolve a perda do excesso de peso.6 Além disso, a
obesidade apresenta importantes implicações
sociais, médicas e psicológicas,4 onde a prevalência
de transtornos depressivos varia entre 29% e 51%,
de acordo com o estudo realizado por Halmi e col.7

O Consenso Latino Americano de Obesidade.8

considerada a Cirurgia Bariátrica (CB) como o
único método efetivo para tratamento da obesidade
refratária e, principalmente, para aqueles em que o
tratamento clínico não obteve sucesso. Dentre as
técnicas cirúrgicas, a mais realizada é a de Fobi-
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percentuais, expressa pelas seguintes fórmulas pro-
postas por Toneto e col,14 na qual a perda de exces-
so do peso (%PEP) = peso reduzido (kg) x 100 /
excesso de peso inicial [onde: peso reduzido (kg) =
peso inicial (kg) – peso atual (kg); excesso de peso
inicial (kg) = peso inicial (kg) – peso normal (kg) e
peso normal (kg) = altura (m2) x 25]; e o percentual
de perda ponderal (%PP) = peso pré-operatório
(kg) – peso atual (kg) multiplicado por 100 e divi-
dido pelo peso pré-operatório (kg). 

Foram dosados e avaliados a albumina sérica,
hematócrito, hemoglobina, ferritina, glicose plas-
mática em jejum, creatinina, uréia, fosfatase alcali-
na, colesterol total e LDL-c, triglicérides, ácido
úrico e cálcio, coletados no momento da admissão
e com 90 dias de pós-operatório, de acordo com o
protocolo de periodicidade de solicitação de exames
bioquímicos do grupo de cirurgia bariátrica do
HUOC/UPE. Foi acompanhado e registrado o
aparecimento de diarréia, constipação, hêmese, ple-
nitude pós-prandial, síndrome de dumping, alopé-
cia, unhas quebradiças e xerostomia com trinta e
noventa dias após a CB. Considerou-se como sín-
drome de dumping a resposta fisiológica ao carboi-
drato hipertônico resultante do esvaziamento gás-
trico, caracterizado pela sensação de desconforto
abdominal, fraqueza, tremores, sudorese, taquicar-
dia, palidez, vertigem e, muitas vezes, intensa dia-
rréia. Esses sintomas poderiam aparecer precoce-
mente (dez a trinta minutos) ou duas a três horas
após a refeição.15 A frequência positiva de alopécia
foi considerada quando o paciente referia queda de
cabelo maior comparada com o seu habitual.

O plano alimentar prescrito no primeiro dia de
alimentação (3º dia pós-operatório - DPO) foi
padronizado como líquida de prova (água, água de
coco ou chá), com distribuição de 200 ml de 3/3
horas, sendo oferecido 50 ml de 30 em 30 min. No
4º DPO é prescrito dieta líquida, composta de leite
de soja, caldos de carne magra ou peixe ou frango,
sucos naturais e líquidos claros total, isenta de lac-
tose e sacarose, hipocalórica, hipolipídica, hiper-
protéica e rica em carboidratos complexos (malto-
dextrina) por 30 dias, fracionada em 8 vezes por
dia, totalizando em média 1.000 kcal e 60 gramas
de proteínas nos primeiros 15 dias. A partir do 16°
até o 30° dia pós-operatório, os pacientes foram
orientados a seguir uma dieta de consistência semi-
líquida, composta de mingaus, sopas, iogurtes,

Capella, sendo considerada "padrão ouro", promo-
vendo um menor número de complicações, a
manutenção da perda ponderal e o controle das
comorbidades em longo prazo, com a melhoria da
qualidade de vida dos pacientes.9-11

Martin 11 alerta que algumas complicações no
período pós-operatório imediato da CB podem
representar má qualidade de vida. As manifestações
clínicas mais comuns após CB são vômitos fre-
quentes, se houver ingestão superior a nova capaci-
dade gástrica, além de dificuldade para consumir
alimentos sólidos, diarréia, constipação, distensão
abdominal, alopécia, anemias, síndrome de dum-
ping, entre outras.12

O presente estudo teve como objetivo avaliar o
comportamento antropométrico, bioquímico e clí-
nico de obesos submetidos ao bypass gástrico em Y
de Roux à técnica de Fobi-Capella no HUOC/UPE.

Material e métodos

Este estudo do tipo transversal e analítico foi
realizado na enfermaria de Clínica Cirúrgica e no
Ambulatório de Cirurgia Bariátrica do
HUOC/UPE, durante o período de maio a novem-
bro de 2007. A população foi composta de pacien-
tes obesos submetidos à cirurgia bariátrica à técnica
de Fobi-Capella, de ambos os sexos, com idade
entre 18 a 60 anos, com ou sem patologias associa-
das. Todos os pacientes compareceram às consultas
nutricionais nos três períodos de acompanhamen-
to. Seis pacientes que apresentaram complicações
após CB (rompimento de anastomoses), no pós-
operatório imediato, foram excluídos do estudo. 

Os dados foram coletados através de questioná-
rio individual composto por dados pessoais, histó-
ria clínica, avaliação nutricional antropométrica em
quatro períodos de acompanhamento (pré-operató-
rio, 15, 30 e 90 dias pós-operatório), além dos exa-
mes bioquímicos referentes ao período pré-operató-
rio e 90 dias de pós-operatório. 

A avaliação do estado nutricional foi realizada
através de parâmetros antropométricos e bioquími-
cos. A classificação do estado nutricional segundo o
IMC, calculado pela fórmula peso (kg) dividido
por altura ao quadrado (metros), sendo realizada de
acordo com os critérios da American Society for
Bariatric Surgery.13 A perda de peso foi avaliada pela
perda do excesso de peso e da perda ponderal em

Acta Gastroenterológica Latinoamericana – Vol 40 / N° 3 / Septiembre 2010
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Resultados

A amostra foi composta por 37 pacientes obe-
sos, com prevalência do sexo feminino (n=26) e
mediana de 40 anos de idade (p25 = 30,5 anos e
p75 = 46,5 anos). De acordo com as variáveis sócio-
econômicas estudadas, observamos que 40,6% pos-
suíam ensino fundamental completo (n=15),
37,8% ensino médio (n=14), 21,6% ensino supe-
rior (n= 8); maior frequência de renda familiar
superior a três salários mínimos em 48,7% (n=18),
considerando o salário mínimo de referência a
época do estudo (2007) igual a R$ 350,00.

As comorbidades associadas à obesidade encon-
tradas foram hipertensão arterial sistêmica
(86.5%), dislipidemia (83,8%), colelitíase (24,3%)
e diabetes mellitus tipo 2 (13,5%). Todos os pacien-
tes que apresentavam colelitíase (total de 9 indiví-
duos) foram submetidos a colecistectomia videolas-
paroscópica  concomitante à CB. 

Em relação à avaliação ponderal nos períodos
distintos de acompanhamento pós-operatório (15,
30 e 90 dias pós-operatório), observou-se redução
progressiva do peso corporal (128,2±21,5 vs 104,4
±18,2 kg) e do IMC (49,3±7,7 vs 40,4±6,8
kg/m2) e o %PP continuou aumentando ao longo
dos períodos de acompanhamento (P < 0,001)
(Tabela 1).

No período de 90 dias pós-operatório, observa-
se um aumento significativo no número de pacien-
tes que apresentaram alopécia (10 vs 18) e redução
dos episódios de síndrome de dumping (9 vs 8) e
xerostomia (21 vs 11) entre 30 e 90 dias de pós-
operatório. Foi observado um aumento no número
de pacientes que referiram hêmese pós-prandial e

Bypass gástrico em Y de Roux  Marcella de Arruda Moreira y col

sucos naturais, com volume de 200 ml de 3 em 3
horas, ofertando em média 1.200 kcal e 70 gramas
de proteínas. 

Todos os pacientes consumiram módulos caló-
ricos (maltodextrina pura em pó) e protéicos
(albumina pura em pó) no primeiro mês pós-cirúr-
gico para complementação calórico/protéico e o
suplemento de vitaminas e minerais desde o pri-
meiro dia de alimentação. Após um mês pós-ope-
ratório, os pacientes recebem orientação de plano
alimentar de consistência pastosa com 1.000 kcal,
60 gramas de proteínas, 30 gramas de lipídes e 100
gramas de carboidratos complexos, isenta de saca-
rose e introdução gradual de lactose e em pequena
quantidade (200 ml/dia), fracionada em 6
refeições com volume de 200 ml de 3 em 3 horas,
no período de duas semanas. Após esse período,
evolui-se para a consistência normal, com intro-
dução gradual de vegetais crus, frutas e carne ver-
melha.

O protocolo da pesquisa foi aprovado pelo
Comitê de Ética em Pesquisa com Seres Humanos
do HUOC (Parecer/CEP/HUOC n°.014/2007).
A análise estatística foi realizada no programa
SPSS (Statistical Package for the Social Sciences) na
versão 13.0. As variáveis qualitativas são apresenta-
das em frequência simples, comparadas com o qui-
quadrado de Pearson. Com o objetivo de avaliar o
comportamento das variáveis segundo o critério de
normalidade da distribuição, utilizou-se o teste de
Kolmogorov Smirnof. Todas as variáveis contínuas
testadas apresentaram distribuição gaussiana. As
médias foram comparadas com o teste t de Student
para dados pareados. O nível de significância utili-
zado na decisão dos testes estatísticos foi de 5%.

Acta Gastroenterológica Latinoamericana – Vol 40 / N° 3 / Septiembre 2010

(*) Teste t de Student para dados pareados. O IMC com 15, 30 e 90 dias foram com-
parados com o IMC pré-operatório; %PP e %PEP com 30 e 90 dias foram compara-
dos com os valores obtidos com 15 dias (P < 0,001).

Tabela 1. Distribuição do índice de massa corpórea (IMC), da perda pon-
deral e da perda do excesso de peso antes e após cirurgia à Fobi-Capella (n =
37 pacientes).

MOREIRA  9/14/10  11:41 AM  Página 247



Bypass gástrico em Y de Roux  Marcella de Arruda Moreira y col

diminuição no número de pacientes com consti-
pação intestinal, embora não apresentem diferença
estatisticamente significativa (Tabela 2). 

No período pré-operatório, nenhum paciente
relatou apresentar estas manifestações clínicas ou
outras diferentes das pesquisadas no presente estu-
do. Outros sintomas encontrados foram excesso de
gases (n=2) e flatulência (n=2) em 30 dias após CB
e empachamento (n=2) no período de 90 dias. Com
relação à análise bioquímica, foram obtidas dosa-
gens de glicemia em apenas 25 pacientes e triglicéri-
des, hemoglobina e hematócrito em 24. As perdas
foram atribuídas a não realização da análise labora-

torial por falta de reagentes e esquecimento pelo
paciente em levar o exame para a consulta nutricio-
nal. No entanto, verifica-se que houve redução nos
níveis de colesterol total (208±38 vs 173±48 mg/dl),
triglicérides (151±78 vs 102±27 mg/dl), hemoglobi-
na (13,3±1,4 vs 12,6±1,0 g/dl), hematócrito
(41,1±3,89 vs 39,2±3,36%) e na glicose plasmática
(101±32 vs 83±12 mg/dl) com 90 dias de pós-ope-
ratório, comparado com o período pré-operatório
(P < 0,005) (Tabela 3).  Não foi encontrado nen-
hum caso clinicamente significativo de anemia, ape-
sar de ter sido observado uma redução estatística sig-
nificante dos níveis de hemoglobina.

248� Acta Gastroenterológica Latinoamericana – Vol 40 / N° 3 / Septiembre 2010

* Qui-quadrado de Pearson

Tabela 2. Frequência de manifestações clínicas nos períodos de 30 dias e 90 dias
de acompanhamento após cirurgia bariátrica.

* Teste t de Student para duas amostras emparelhadas.

Tabela 3. Avaliação bioquímica dos pacientes no pré-operatório e 90 dias após a cirurgia
à Fobi Capella.
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Discussão

A obesidade é considerada pela OMS como pan-
demia 16 e o aumento da sua incidência está oco-
rrendo em ambos os sexos, em todas as faixas etárias
e níveis educacionais.1 No presente trabalho, a perda
ponderal total em 30 dias após a CB (10,9%) está
em consonância com a descrita na literatura.
Arazaki 17 observaram uma perda de peso de 8,6%,
Lima e col 18 de 10,8% e Garrido Jr. e col 19 de 9,1%
no primeiro mês pós-operatório. Com relação ao
%PEP em nossa população, verificou-se uma PEP
de 39,4% em um período de 90 dias pós-operató-
rio, similar aos resultados encontrados por Toneto e
col,14 em que foi reportada uma perda média de
aproximadamente 39,8% do excesso de peso entre
90 a 120 dias após a CB.

Durante o acompanhamento, verificou-se um
aumento clinicamente significativo dos episódios de
hêmese, coincidindo com a introdução de alimentos
de consistência normal sendo o momento de maior
necessidade da mastigação por parte dos pacientes.
Este achado se contrapôs aos da pesquisa de Pessina
e col 20 onde obtiveram uma melhora em cerca de
75% dos episódios de hêmese no período entre 1 e
6 meses. Observa-se, então, a importância de desen-
volver trabalhos constantes de educação alimentar e
nutricional, antes e após a cirurgia.21 Quadros e col 22

relataram que a ingestão de fibras durante o primei-
ro ano pós-operatório estava abaixo dos valores
recomendados, resultante de um baixo consumo de
frutas, vegetais e cereais integrais, associada à baixa
ingestão de líquidos e ausência de atividade física,
porém em nossa casuística, observamos uma dimi-
nuição clinicamente significativa na frequência de
constipação intestinal, decorrente do aumento no
consumo de fibras alimentares no período de 90
dias pós-operatório. 

Na presente pesquisa, houve uma piora estatisti-
camente significativa na frequência de alopécia nos
períodos de acompanhamento. Na literatura, a defi-
ciência de zinco, de algumas vitaminas e de ácidos
graxos essenciais associados à desnutrição protéica,
corresponde às possíveis causas do surgimento de
alopécia, que pode chegar a níveis intoleráveis.23,24

Porém, corrigida a causa, cessa o efeito e com fre-
quência o cabelo volta a nascer. Com relação à
xerostomia, houve uma redução significativa em 90
dias de pós-operatório, provavelmente devido à
mudança da consistência da dieta nesse período,

resultando assim no aumento da produção de saliva
pelo ato da mastigação, onde a mesma apresenta
propriedade lubrificante que auxilia na formação e
deglutição do bolo alimentar.25

Outra alteração sempre relatada é a síndrome de

dumping.13,19 Sobre ela, observamos frequência eleva-

da até os 90 dias pós-operatório (23,5%). Quadros

e col 22 observaram maior prevalência até o 6° mês

após a cirurgia de Fobi-Capella (7%), voltando a

aumentar após 24 meses. Segundo Cambi e

Marchesini,13 o primeiro mês pós-operatório é o

mais crítico, quando pequena quantidade de sacaro-

se pode desencadear os sintomas. Os nossos resulta-

dos podem estar relacionados à ingestão de lactose,

já introduzida na alimentação no terceiro dia pós-

operatório, conforme o protocolo de evolução

nutricional do HUOC.

Dentre os parâmetros bioquímicos avaliados, gli-

cemia, colesterol total, LDL-c e triglicérides obtive-

ram redução estatisticamente significativa em um

período de 90 dias após CB, semelhante aos resulta-

dos de inúmeros trabalhos.26,27 Na metanálise de

Buschwald e col 28 houve uma redução média de

33,2 mg/dl, 29,3 mg/dl e 79,6 mg/dl para o coles-

terol total, colesterol LDL e triglicérides, respectiva-

mente, considerando um período de acompanha-

mento de 4 anos. Na maioria das pesquisas, há uma

melhora do perfil lipídico, com relato de normali-

zação da hiperlipidemia em 70% dos casos, inde-

pendente do tipo de cirurgia executada.27

Em nosso estudo, o valor da glicose plasmática
no pós-operatório encontra-se de acordo com os
valores de normalidade definidos pela ADA
(2008),29 representando uma redução clínica e esta-
tisticamente significativa após 90 dias de CB. Santos
e col 30 observaram uma média de glicemia em jejum
de 118,2±44,6 mg/dl em obesos, no período ante-
rior a cirurgia de Fobi-Capella, sendo esta semel-
hante a encontrada no grupo em estudo (101±32
mg/dl). A pesquisa realizada por Farias e col 31 obser-
vou uma glicemia em jejum de 73 mg/dl após um
período de oito meses de derivação gastro-jejunal
em Y de Roux, semelhante aos nossos achados com
90 dias de acompanhamento. Com relação aos valo-
res obtidos de hemoglobina e hematócrito, estes
foram reduzidos em um acompanhamento de 90
dias após CB, de forma semelhante ao que ocorreu
no estudo de Alexandrides e col,32 onde os pacientes
apresentam um risco elevado de desenvolver anemia
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se não monitorados adequadamente.
A cirurgia bariátrica mostrou ser um tratamento

efetivo para perda ponderal total e do excesso de
peso, além de melhorar o perfil lipídico e glicêmico
no período de 90 dias de acompanhamento clínico-
nutricional. No entanto, merece atenção a maior
frequência de alopécia e redução significativa nos
níveis de hemoglobina e hematócrito aos 90 dias de
pós-operatório, o que pode indicar depleção pro-
gressiva nas reservas orgânicas de ferro e zinco.

Não houve suporte financeiro para realização da presente pesquisa.
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