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Introdução 

 A obesidade e o sobrepeso estão entre as 
maiores preocupações de saúde pública em todo o 
mundo. Com o aumento do número de obesos, 
cresce também o número de cirurgias bariátricas, 
que são consideradas um tratamento adequado e 
efetivo para obesidade e suas comorbidades. 
Consequentemente, complicações decorrentes 
dessa cirurgia são cada vez mais frequentes 1.  

 Entre as principais e mais frequentes 
complicações não-cirúrgicas, estão as deficiências 
nutricionais, que podem decorrer da grande perda 
de peso, da má absorção após a cirurgia ou da 
mudança de hábitos alimentares dos pacientes2.  

 A pele, o maior órgão do corpo humano e 
um dos mais efetivos indicadores de saúde, muitas 
vezes sofre alterações decorrentes dessas 
alterações nutricionais mais precocemente que 
outros órgãos e sistemas, possibilitando o 
diagnóstico e, portanto, tratamento precoce, 
evitando a progressão para estágios mais graves. 
Tendo em vista a importância do reconhecimento 
das alterações dermatológicas causadas pelas 
deficiências nutricionais, realizamos uma revisão 
sistemática de literatura sobre o tema. 

Objetivos 

Selecionar, da literatura, todos os artigos 
disponíveis sobre manifestações cutâneas de 
curto, médio e longo prazo, relacionadas a 
distúrbios nutricionais pós-cirurgia bariátrica de 
qualquer categoria, revisar e sintetizar os dados 
obtidos. 

Materiais e Métodos 

 Este trabalho empregou a metodologia 
PRISMA (Preferred Reporting Items for Systematic 
Review and Meta-Analysis Protocols ou Principais 

Itens para Relatar Revisões Sistemáticas e 
Metanálises)3.  

 A busca dos estudos se fez pelos seguintes 
portais e bases de dados: PubMed, Portal Regional 
da Biblioteca Virtual em Saúde (BVS), Scopus, 
EMBASE, Web of Science e Scielo, sem limitação de 
data de publicação. Foram usados os seguintes 
descritores, em cada base de dados/portal de 
pesquisa: “bariatric surgery”, “skin”, “skin 
disease”, “skin manifestation”, “deficiency 
disease”, “malnutrition”. Foi realizada análise 
exploratória de dados por meio de medidas 
resumo (média, desvio padrão, mínimo, mediana, 
máximo, frequência e porcentagem). Para avaliar a 
associação entre as variáveis, foi realizada 
metanálise para dados individuais (IPD meta-
analysis) por meio de modelos de regressão 
logística com efeitos mistos, pelo método de 
Laplace. O nível de significância adotado foi de 5%. 

Resultados 

 Foram selecionados 50 dentre 138 artigos, 
após aplicar os critérios de inclusão e exclusão 
previamente determinados. Desses 50 artigos, 17 
eram de revisão de literatura, de discussão do 
tema ou de pesquisas sobre manifestações 
dermatológicas específicas, empregados para 
embasar a discussão dos achados. 

 

 Para a análise estatística, foram 
selecionados 33 artigos, relatando manifestações 
dermatológicas relacionadas às deficiências 
nutricionais após cirurgia bariátrica, somando 35 
pacientes. 



 A idade média dos pacientes relatados foi 
de 44 anos e 10 meses. O tempo médio entre a 
data da cirurgia até a manifestação dermatológica 
foi de 5,7 anos. Nos pacientes tratados com a 
cirurgia bariátrica e que desenvolveram 
manifestações dermatológicas, o tipo mais 
frequente foi o bypass gástrico em Y de Roux 
(68,57%), seguido da derivação biliopancreática 
(14,29%). Dentre os artigos que informavam se 
houve ou não adesão do paciente à suplementação 
nutricional pós-cirúrgica (18 de 35 artigos - 51,4%), 
encontramos que apenas 50% deles aderiram. 
Dentre os pacientes que desenvolveram 
manifestações dermatológicas, as deficiências 

mais identificadas foram as de zinco (60%); 
vitamina A (40%); vitamina D (28,57%); cobre 
(25,71%); vitamina B3 e vitamina E (11% cada); 
selênio e ferro (8,57%); cálcio, vitamina K e 
vitamina C (2 a 5% cada). Dentre as manifestações, 
28,57% era de acrodermatite enteropática. Ela foi 
estatisticamente associada à cirurgia bariátrica do 
tipo bypass gástrico em Y de Roux (p-valor <0.001) 
e com a deficiência de zinco (p-valor <0,001), sendo 
que não havia relação com o intervalo de tempo 
pós cirúrgico. 

 Os resultados dos demais (17 artigos) 
foram compilados e resumidos na seguinte tabela:

 

Autor Título Resumo 

Bodunova2015 Treatment of vitamin deficiency after 
bariatric surgery 

Descrevem-se pacientes assintomáticas, mas que apresentavam baixos níveis de 
determinadas vitaminas antes da cirurgia bariátrica. Após a cirurgia, houve intensificação da 
deficiência dessas vitaminas, e a maioria deles apresentou sinais clínicos; a queda de cabelo 
foi o mais frequente (92%). Foram testadas as vitaminas B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9, B12, C, 
D, e a proteína ligante do retinol.   

Brigida2017 Correlation between the nutritional 
deficiencies with nutritional 
supplementation in the Bariatric post-
surgery patients 

Descreve-se o acompanhamento clínico-nutricional associado ao uso de suplementos 
nutricionais no pós-cirúrgico e a importante correlação entre a falha de suplementação e os 
sinais e sintomas clínicos decorrentes (alopecia, fragilidade ungueal, xerodermia e vômitos). 

Concors2016 Complications and Surveillance After 
Bariatric Surgery 

Descrevem-se as complicações relacionadas à cirurgia bariátrica a curto e longo prazo, como 
complicações anatômicas e nutricionais.   

Fityan2011 Nonuraemic calciphylaxis Relata-se o desenvolvimento de úlceras secundárias a calcifilaxia pós-cirurgia bariátrica.   

González-
Sabín2017 

Scurvy: An “almost” forgotten disease Destaca-se o risco de desenvolvimento de escorbuto pós cirurgia bariátrica. Dois casos de 
escorbuto, não relacionados à cirurgia, são descritos como ilustração.   

Halawi2013 Bariatric surgery and its effects on the 
skin and skin diseases 

Descrevem-se os efeitos da cirurgia bariátrica na pele, tanto os diretos (infecção, deiscência 
de sutura, dificuldade de cicatrização), quanto os secundários (dermatoses nutricionais, a 
síndrome da dermatose com artrite associada ao intestino e alopecia) e as mudanças em 
doenças prévias (psoríase).   

Jen2010 Syndromes associated with nutritional 
deficiency and excess 

Abordam-se as síndromes associadas à deficiência ou excesso de nutrientes, que causam 
distúrbios sistêmicos, com manifestações cutâneas e as doenças dermatológicas associadas 
à obesidade.  

Lie2018 Alopecia and the metabolic syndrome Aborda-se a relação entre alopecia e algumas condições (síndrome metabólica, cirurgia 
bariátrica e outros fatores). Destaca-se o papel dos déficits nutricionais pós cirurgia bariátrica.  

Mahawar2017 Zinc Deficiency after Gastric Bypass 
for Morbid Obesity: a Systematic 
Review 

Revisão sobre a relação entre a YR e déficit de zinco. Destaca-se a necessidade de 
monitoramento pós-cirúrgico e intervenção apenas aos pacientes sintomáticos.   

Manzoni2015 Skin changes after bariatric surgery Revisão sobre as deficiências nutricionais e possíveis manifestações dermatológicas, além de 
dermatoses de outra natureza relacionadas à cirurgia bariátrica.  

Mesinkovska2016 Skin findings associated with 
nutritional deficiencies 

Revisão sobre as consequências das deficiências nutricionais, incluindo as manifestações 
cutâneas, apontando que a cirurgia bariátrica como um dos fatores de risco.  

Rao-
Zawadzki2016 

Hormonal status and post-surgical 
hair loss in female bariatric patients 

Correlaciona-se o aumento da queda de cabelos, que ocorreu em 77% das mulheres do 
estudo, após cirurgia bariátrica, com as flutuações de estrogênio detectadas.  

Ribeiro de 
Moraes2014 

Clinical-nutritional evolution of older 
women submitted to Roux-en-Y 
gastric bypass 

As mulheres idosas, tratadas pela YR, desenvolveram alopecia (9/16), fragilidade ungueal 
(3/16) e asteatose (2/16). Os sinais e sintomas clínico-nutricionais são semelhantes aos da 
população adulta. É baixa a porcentagem de cirurgias bariátricas realizadas nessa faixa 
etária.  

Rojas2011 Alopecia in women with severe and 
morbid obesity who undergo bariatric 
surgery 

Comparam-se as dosagens de zinco, ferro, cobre, selênio e proteína, antes e depois de 
tratamento pela cirurgia bariátrica, em dois grupos de mulheres, categorizadas pelos níveis 
de queda de cabelo, leve ou acentuada. Mulheres com menor perda de cabelos 

apresentavam também menor comprometimento nutricional de zinco e ferro, porém maior de 
cobre.  

Sethi2015 Long-termoutcomes after 
biliopancreatic diversion with and 
without duodenal switch: 2, 5, and 10-
year data 

Revisão dos efeitos do tratamento pela cirurgia com desvio biliopancreático com e sem 
interruptor duodenal, após 2 a 15 anos. Quanto às alterações cutâneas, encontrou-se queda 
maior de cabelos em 47% dos pacientes.  

Talebpour2018 Comparison of Short-Term 
Effectiveness and Postoperative 
Complications: Laparoscopic Gastric 
Plication vs Laparoscopic Sleeve 
Gastrectomy  

Compara-se a taxa de complicações entre a cirurgia de plicatura gástrica e da GV (ambas por 
via laparoscópica). Não houve diferenças em relação à queda de cabelos, deficiência de ferro 
e de vitamina D.  

Wollina2015 Bariatric surgery - A dermatologic 
perspective 

Revisão sobre as doenças dermatológicas vinculadas à cirurgia bariátrica. Foram 
classificadas em: 1. Presentes previamente, com melhora pós-cirúrgica; 2. Presentes 
previamente, sem melhora; 3. Desenvolvendo-se após a cirurgia bariátrica. Manifestações 
dermatológicas novas após a cirurgia bariátrica mostram-se fundamentais para a identificação 
de quadros sistêmicos associados à mal absorção e deficiências alimentares.  



 

 Por fim, organizamos em outra tabela as 
principais manifestações dermatológicas e 

sistêmicas encontradas em cada deficiência 
nutricional: 

Nutriente Manifestações Dermatológicas Manifestações Sistêmicas 
Vitamina A Frinoderma: Pápulas foliculares queratóticas, que afetam 

as coxas e braços e, eventualmente, as extremidades 
extensoras, ombros, abdômen, dorso, nádegas e face 
posterior do pescoço. Xerose e xeroftalmia.  

Diminuição da acuidade visual, cegueira noturna. 

Zinco Erupções cutâneas, distrofia ungueal, alopecia, glossite, 
déficit de cicatrização 

Hipoalbuminemia 

Vitamina C Hiperceratose folicular, púrpura perifolicular, equimoses, 
edema de membros, distúrbios da cicatrização, 
hemorragias subungueais e cabelos em “saca-rolhas”. 
Gengivas vinosas, friáveis e descamativas. 
Ceratoconjuntivite. 

Alterações psiquiátricas, distúrbios musculares ou 
esqueléticos, hipotensão e sangramentos, infecções e 
perda de dentes.  

Vitamina K Púrpuras/ equimoses. Sangramentos  
Vitamina B2 
(riboflavina) 

Eritroderma, mucosite, necrólise epidérmica, estomatite 
angular, queilite, glossite, lesões dermatite seborreica-
símiles. 

Anemia, neurodegeneração e neuropatia periférica. 

Vitamina B3 
(niacina) 

Pelagra (lesões bilaterais, simétricas, com 
fotossensibilidade, descamativas, pruriginosas e 
edematosas; vesículas e bolhas; placas ceratóticas e 
hiperpigmentadas). Queilite, glossite e estomatite 
angular.  

Náuseas, vômitos, dor abdominal, diarreia, cefaleia, 
irritabilidade, ansiedade, alucinações, fotofobia, 
depressão, insônia e distúrbios da memória.  

Vitamina B5 
(ácido 
pantotênico) 

Lesões purpúricas, leucotriquia, dermatite seborreica, 
dermatite angular e glossite. 

Parestesia e disestesia em membros inferiores 
(“síndrome do pé queimando”). 

Vitamina B6 
(piridoxina) 

Eczema seborreico, glossite, ulcerações orais, 
estomatite angular e dermatite pelagra-símile. 

Sonolência, confusão mental, neuropatia periférica e 
anemia. 

Vitaminas B9 
(ácido fólico) e 
B12 
(cobalamina) 

Queilite angular, glossite de Hunter (atrofia, palidez, 
eritema e vesículas na borda lingual), despigmentação 
do cabelo e hiperpigmentação mucocutânea.  

Anemia. Na hipovitaminose da B12, sintomas 
neurológicos (fraqueza generalizada, parestesia, ataxia, 
perda da sensibilidade vibratória e proprioceptiva, até 
perda de força extrema, paraplegia espástica e 
incontinência urinária/fecal), além de irritabilidade, 
confusão, demência, perda de memória e psicose. 

Vitaminas B7 
(biotina) 

Dermatite periorificial, alopecia, glossite, dermatite 
seborreica, eritroderma e conjuntivite. 

Vômitos, hipotonia, letargia, acidose metabólica, ataxia 
e perda auditiva. 

Cobre Despigmentação e fragilidade capilar Distúrbios neurológicos e hematopoiéticos  
Ferro Palidez, glossite e coloníquia Anemia 
Zinco Acrodermatite enteropática (erupções simétricas de 

placas exantemáticas, que progridem para lesões 
vesicobolhosas, pustulosas e erosivas). Alopecia, 
distrofia ungueal, glossite, lesões vitiligoides, dermatite 
psoriasiforme e queilite angular. 

Diarreia, conjuntivite, blefarite, irritabilidade, labilidade 
emocional (fatal sem tratamento). 

 

Conclusões 

 A obesidade é um problema de saúde 
pública, econômico, social e psicológico, 
enfrentado por diversos países. Causa diminuição 
da qualidade de vida devido à discriminação, 
dificuldade de encontrar emprego, afastamento 
social, depressão e baixa autoestima4. A obesidade 
é responsável por alterações na função da barreira 
cutânea, glândulas sebáceas e produção de sebo, 
glândulas sudoríparas, linfáticos, estrutura e 
função do colágeno, cicatrização de feridas, 
microcirculação e macrocirculação e gordura 
subcutânea. Além disso, a obesidade implica um 
amplo espectro de doenças dermatológicas, 
incluindo acanthosis nigricans, acrocordões, 
queratose pilar, hiperandrogenismo e hirsutismo, 
estrias distensae, adipose dolorosa e redistribuição 
de gordura, linfedema, mucinose pré-tibial, 

insuficiência venosa crônica, hiperqueratose 
plantar, celulite, infecções de pele, hidradenite 
supurativa, psoríase, gota tofácea e neoplasias. 
Assim, pacientes obesos podem desenvolver 
diferentes doenças dermatológicas, e elas podem 
se agravar ou, ao contrário, melhorar após a 
cirurgia bariátrica5-7. 

 É importante ressaltar que o 
acompanhamento multidisciplinar regular do 
paciente que foi tratado pela cirurgia bariátrica, 
deve ser mantido a longo prazo. Ele inclui a adoção 
de uma dieta equilibrada, associada à reposição 
nutricional, por meio de suplementos e 
multivitamínicos, além de avaliações laboratoriais 
periódicas. Entretanto, apesar das 
recomendações, os trabalhos mostram que o 
seguimento desses pacientes muitas vezes é 
irregular. Além disso, a adesão à suplementação 



nutricional é baixa, levando a deficiências 
nutricionais que podem ser graves e causar 
consequências permanentes à saúde do paciente. 
Estes dados ressaltam a necessidade de se buscar 
compreender os motivos relacionados à perda de 
seguimento e à falta de adesão à suplementação 
nutricional, para que sejam adotadas estratégias 
que mudem essa realidade.   

 Sunil et al observaram que ser do sexo 
feminino, não ter um trabalho em período integral, 
e ter sintomas de ansiedade de apego (attachment 
anxiety) são fatores relacionados a menor adesão 
às recomendações pós- cirúrgicas8. Já Mawahar et 
al relataram que as principais razões alegadas 
pelos pacientes para a não adesão à 
suplementação, são a dificuldade de se lembrar de 
tomar os comprimidos, o número elevado de 
comprimidos, a presença de efeitos colaterais e o 
custo9. Além disso, já foi demonstrado que os 
pacientes podem apresentar deficiências 
nutricionais antes mesmo de serem tratados pela 
cirurgia bariátrica, sendo, essas condições, 
agravadas no pós-operatório, tanto a curto quanto 
a longo prazo. Assim, a suplementação nutricional 
deve adequar-se ao estado nutricional do paciente 
no pré-operatório e também ao seu estilo de vida. 
Outro ponto importante é que o paciente deve 
estar esclarecido sobre os riscos de desenvolver 
essas carências nutricionais e sobre suas 
consequências. 

 Nesta revisão, encontramos que a 
manifestação dermatológica da maioria das 
carências nutricionais ocorre em estágios mais 
precoces. Entretanto, essas alterações geralmente 
são inespecíficas, e o paciente pode não lhes dar o 
valor necessário para que busquem atendimento 
médico. Ainda, elas podem não ser reconhecidas 
como decorrentes de deficiências nutricionais, 
pelo profissional de saúde, levando ao tratamento 
inadequado ou à falta dele. Vale ressaltar que essas 
deficiências, quando em estágios mais avançados, 
podem causar danos graves, como a cegueira 
noturna, alterações neurológicas, ou mesmo 
lesões dermatológicas mais graves, o que evidencia 
ainda mais a necessidade de o profissional de 
saúde ser capaz de identificar estas manifestações 
mais precocemente. 

 Entre os relatos de casos levantados em 
nossa revisão, menos da metade trazia 
informações importantes para o entendimento do 

processo, especialmente sobre a adesão do 
paciente à suplementação nutricional e o seu 
estado nutricional anteriormente à cirurgia. Dos 
que continham essas informações, apenas metade 
dos pacientes estava fazendo o uso de 
suplementação dos nutrientes. No entanto, em 
nenhum deles havia informação do que era 
composta essa suplementação, ou seja, não se 
pode afirmar se era de fato adequada para o 
estado nutricional e absortivo do paciente. Poucos 
abordavam o nível sérico dos nutrientes, a 
presença de outros fatores de risco ou se o 
paciente apresentava seguimento adequado a 
longo prazo. Considerar todas estas variáveis e 
avaliar a eficácia da suplementação é de extrema 
importância para reverter não só as manifestações 
dermatológicas, como outros tipos de 
complicações.  

 Dada a escassez de artigos tratando deste 
tema, só nos foi possível encontrar associação 
significante entre a deficiência de zinco e a técnica 
do YR. Esta foi a modalidade cirúrgica mais 
frequente nesta revisão, que abordou, 
especificamente, as deficiências nutricionais se 
manifestando com dermatoses (68,57%). 
Entretanto, segundo dados de 2013, ela 
corresponde a 45% das cirurgias bariátricas 
realizadas no mundo10. A deficiência de zinco pode 
ocorrer em mais de 70% dos pacientes tratados 
pela derivação biliopancreática e 40% pela YR, 
mesmo na vigência de suplementação. As doses a 
serem prescritas variam de acordo com o tipo de 
cirurgia, sendo recomendados de 8 a 22 mg/dia 
para a YR11, mas sempre considerando que a 
adesão dos pacientes à suplementação não 
costuma ser satisfatória. A acrodermatite 
enteropática, assim como encontrado entre os 
casos clínicos que compõem essa revisão, é 
sabidamente associada a deficiência de zinco.   

Na amostra incluída nesta revisão, muitas das 
manifestações cutâneas eram inespecíficas. Desta 
forma, para todo paciente com dermatose 
adquirida após cirurgia bariátrica, é importante 
investigar deficiência nutricional. 
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