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Introdução / Justificativa / Fundamentação 
A obesidade é um problema de saúde mundial. Nos últimos anos, novas técnicas de 
abordagem cirúrgica vem sendo desenvolvidas e aperfeiçoadas, com intuito de prevenir 
complicações da obesidade. Sabe-se que a perda de peso significativa em curto espaço de 
tempo, é um fator de risco para desenvolvimento de polineuropatias.  

Objetivos  
Chamar a atenção para a neuropatia periférica em pós cirurgia bariátrica, que pode ter como 
manifestação inicial dor tipo neuropática, com posterior ou concomitante envolvimento motor e 
cujo prognóstico depende de diagnóstico e tratamento precoce 



      

Resultados 

Realizado durante internação propedêutica com exames laboratoriais, dentre eles, sorologia para  dengue, 
função hepática, renal e tireoidiana, enzimas pancreáticas, ionograma e cinética de ferro.  Todos os exames 
supracitados sem alterações. Em contrapartida acido fólico (1,10ng/ml) e vitamina B1 (12,1ng/ml) se 
encontravam deficientes. Foi realizado eletroneuromiografia que demonstrou polineuropatia periférico 
sensitivomotora de padrão axonal com degeneração dos ramos fibulares. Desta forma, instituído tratamento e 
controle da dor, através de antidepressivo tricíclico (nortripitilina) e anticonvulsivante (gabapentina), reposição 
de tiamina e ácido fólico, além de reorientação nutricional e fisioterapia.   

Discussão  

As neuropatias periféricas após cirurgia bariátrica podem apresentar-se clinicamente por três padrões 
distintos: polineuropatia predominantemente sensitiva, mononeuropatias e  radiculoplexoneuropatia.   
Enfatiza-se que as polineuropatias periféricas predominantemente sensitivas apresentam sinais e sintomas 
sensitivos simétricos, como dormências, dor em queimação, pontadas, ardência e formigamento. Além dos 
sintomas sensitivos, alguns pacientes apresentam fraqueza motora distal nas mãos e nos pés, sendo a 
presença de "pé caído” manifestação relativamente comum.  Quanto à evolução, esses quadros podem ter 
início agudo, subagudo ou crônico. É considerado agudo quadro que inicia até um mês após o procedimento 
cirúrgico; subagudo, quando o início ocorre entre um e três meses; e crônico, com mais de três meses. A 
maioria das polineuropatias tem início insidioso e curso crônico, porém podem ter início agudo ou subagudo. 
O caso apresentado manifesta –se clinicamente por uma polineuropatia periférica simétrica 
predominantemente sensitiva com componente álgico importante no início do quadro (dor neuropática – 
polineuropatia dolorosa). O diagnóstico foi definido por critérios clínicos (sintomas sensitivos, fraqueza e perda 
de reflexos) sendo confirmado por exame de eletroneuromiografia.



 Conclusões/Considerações Finais 

A deficiência de tiamina, em particular, tem sido apontada como causa de polineuropatia após cirurgia 
bariátrica. Enfatiza – se que a suplementação precoce e adequada é o que fará a diferença na 
prevenção do quadro clínico evitando complicações mais sérias, tais como perdas neuro-motoras 
definitivas.  
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