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★ A obesidade é um problema de saúde mundial, associado a maior morbi-mortalidade.  
A cirurgia bariátrica resulta em melhoria na perda de peso, nas complicações associadas à obesidade, na 
mortalidade global e na qualidade de vida. No entanto, as complicações associadas a esta cirurgia, tais como 
défices nutricionais, existem e devem ser devidamente tratadas ou prevenidas.  
São vários os fatores que contribuem para o desenvolvimento de défice de ferro após cirurgia da obesidade, 
tais como redução de área de absorção, redução da quantidade de ferro ingerido e redução da secreção de 
ácido clorídrico. 
★ O objectivo do trabalho foi analisar a experiência do Serviço de Imunohemoterapia do Hospital de S. José 

(HSJ) - Centro Hospitalar Universitário de Lisboa Central - no tratamento da ferropénia, com ou sem 
anemia, nos doentes submetidos a cirurgia bariátrica. 

Métodos. 
★ Revisão dos processos clínicos de doentes em seguimento na Consulta de Hemoterapia do HSJ por ferropénia 

(com ou sem anemia) após cirurgia de obesidade e tratados com ferro endovenoso [óxido férrico sacarosado 
(OFS) ou carboximaltose férrica (CMF)], desde 2005 até ao presente.	

Conclusões 
★ Mais de uma década após início da cirurgia bariátrica no nosso Centro, com resultados positivos no 

tratamento da ferropénia, com ou sem anemia, concluímos que a abordagem deve ser multidisciplinar por 
forma a que o seguimento não seja interrompido ou ocasional. 
★ Considerando que estes doentes serão submetidos a várias cirurgias de body lifting posteriormente, é essencial 

o seguimento na Consulta de Hemoterapia, em articulação com a Cirurgia e a Cirurgia Plástica e 
Reconstrutiva, por forma a tratar os défices funcionais de ferro, a prevenir o agravamento da anemia e 
implementar estratégias de PBM.	

Resultados. 
Identificados	50	doentes	com	ferropénia	
com	ou	sem	anemia.	

49							+	1 
	

Idade	49	±7,4	anos	(32-68	anos) 

Gráfico2. Tipo de ferro endovenoso utilizado 
Média de seguimento 48 meses (1-143) 
Taxa de perda de seguimento por abandono de pelo menos 20% 
11 doentes realizaram transfusões de CE no intra-operatório, dos 
quais 3/4 não necessitaram de mais transfusões durante a terapêutica 
com ferro endovenoso.. 

Gráfico 1. Nº de cirurgias por doente 
42% dos doentes foram submetidos a 1 cirurgia e 
58% a 2 ou mais cirurgias. 

★ O grupo de doentes estudado é composto por mulheres 
jovens, na sua maioria com história cirúrgica complexa.  
★ Os resultados revelam uma percentagem significativa de 

doentes com melhoria analítica da ferropénia (e anemia) 
e diminuição das necessidades transfusionais. Estes 
resultados analíticos são acompanhados de melhoria 
clínica.  
★ O tipo de ferro endovenoso utilizado foi condicionado 

por imposição da Comissão de Farmácia e Terapêutica 
do Hospital, que tem mantido restrições francas à 
utilização da CMF, independentemente de este ser já 
considerado um fármaco custo-efectivo.	


